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జ గణేశ జై రేణుకాచార్య జై గురుబసవ 

ఓం 

ఆంధ్యపదేశ వీరశైవ మహాసభ 
వేశపం॥ పెద్దమఠం రాచవీర దేవర “Bg"MOL. గారిని 

సన్మానించిన నందర్భమున సమర్పించిన 

సన్మాన (పశ స్తి పద్య రత్నములు 

* రాజిత వీరశైవ నిజ రాష్ట్ర మహాసభ పెంపు మీరగన్ 

వూజితరీతిలో నడుగ భావము పొంగగ (పేమతోడుతన్ 

తేజిత రాచవీర చర దేపుని మాన్యమహోత్సవంబులో 
రాజిత రీతిలో రచన రమ్యముగాగ రచింతు పౌొందకదా॥ ్నే 

వ ఆర్భుడు వీరయాఖ్యునకు మానిత భామిని నాగమాంబకున్ 

శ్రీరుధిరోధరంబున ఉపోదయరీతి జనించినట్టియా 

చార్యకులో తమా! తమరి జన్మ విశిష్టత చేత పొందెజో 

గార్యుల పేట నొక్క ఘనగౌరవ దీ పిని వె భవోన్నతిన్॥ 2 

* కాంభవ దీక్షనాంది శి వసంపద పెంపును పొందనెంచి శీ 

శాంభవ సంస్కృ తాభ్య సనసాధ న యోగుల పుణ్య సేవలన్ 

సంభవ రీతిలో జరిపి శంభుని తేజము తత్వవిద్యలన్ 
వై భవ రీతిలో ఐడయు వీరుని దీక్షను సంసుతించెదన్ ॥ రీ 

* "భూషణ, “కావ్యతీర్ధ” ఘన ప్రాభవ “జాణ” యటంచులోకముల్ 

భాషణ సేయగా ముదముఖ కి పపత్తులు పెంపునొందగా 

భాషల నేర్పుతల్పు నిజభా కిక తాత్విక పు సకావళి౯ 

భీషణ రీతిలో నొస;గు పండిత పృంగవు( సంస్తుతీంచెదన్ 4 



శ 

రింగ కథా పసంగములు లింగజనంబుల దివ్యకీ రనల్ 

లింగ పురాణ సారములు లింగరహస్యములకా మహో గశ్రీ 

లింగ! నీకు మానసము లభ్యము సీవెకగంగరాని యా 

లింగ సుతత్వమేది శివరూపము నీకు ముఖస్టమారయన్॥ 

చూచితి శెవపండితుల చూచితి మా కవిత్వ కర్తలన్ 

చూచితి దెప సన్నిభుల చూచితి తాత్విక సిస్టహస్తునన్ 

చూచితి వేద పండితుల చూచితి ఆగమ్య పండితేందులన్॥ 

చూచితిగాని యేయెడల చూడ పెద్దమరేందుబోలుపండితున్ ॥ 

సీ పరిపాటి ఇంతగల దిట్ట విధంబని నిర్ణయింపగా 

నావరదై వమైన క మలాక్త్షుడునై న విరించియెనవా 

రోవరు యిట్లు నిన్నెరుగనోపుదు రెవ్యరు రాచర? నీ 

రూపము సర్వముగా వెలుగు రూపముగాదె తలంపనెవ్పుడున్॥ 

ఫాలభాగములోని భస్మ (తిపుండముల్ భార్గవ తేజంబువ్య క వరుప 

ఆంగవస్త్రములోని కాషాయవర్గంబు గురులింగ వె రాగ్యగుర్తుదెలువ 

హృదయ భాగములోని యా|పాణలింగంబు జంగమసంస్కృృతి 

శాడదెలువ 

మెడలోని రుద్రాషమాలికా భరణంబు కివలింగ_చరలింగసౌంజ్ఞతెలుప॥ 

దేవదేవుని పతిరూపుదేవ నీవు రాజరాజును తలదన్నురాచవీర 

ఖర్గదే వేశ శ్రీజోగి' పటవాస! లింగసా మాజ్యమేలుమారాచపీర॥ 

భర్తలను లాలింపగ। భరుం నిగహములెల్ల థజింవదయడా 

భ క్రజనపారిజాతా। భ క్రజనాధార నీకు బరుగు మథధేళా॥ 
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47. హలాయుధుని కథ లం 227 

48. మిరమిండని కథ ee 237 

49. బాబుని కథ oe 46 

50. కరికాలచోడరాజు కథ అలం 247 

ఏ1. ఏణమూర్తిగారి కథ ae 249 

52. కడవలనంది కథ oe 250 

రతి. గుగ్గుశకళయారి కథ ఎ 251 

54. ఆరిపాలుని కథ ee 251 

కిల్. ఆడిభ ర్రనయనారు కథ ee 289 
56. ఏణాదినాథుని కథ eee 294 

ర్. చేదివల్లభునిక ధ లల 

రర. కనయారునిచోడనికథ లం 256 

59. కలియంబనయనారి కథ aoe 256 

60. ఇరువదాండి కథ a పెన్? 

61. డంగుశిమారయకథ . 258 

62. గణపాలుని కథ ఎటలా 258 

68. కుమ్మరి గుండయ్య కథ ce 259 
64. వూసలనయనారు కథ wore 261 



65, 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

11. 

72. 

78. 

74. 

79. 

76. 

71. 

78. 

19. 

80. 

di. 

82. 

88. 

84. 

85. 

86, 

కిన్నరి [బహ్మయ్య కథ 

కలకెతబహ్మయ్య కథ 

మోళిగి మారయ్యకథ 

కన్నద |బహ్మయ్యగారి కథ 

ముసిడి చౌడయ్యగా రికథ 

సురియ చాముండయ్యగారి కథ 

తెలు(గు జొమ్మయ్యగారి కధ 

శా(సము 
ee) 

ష్ 
0 వ 

ఏకాంతరామయ్య కథ 

తిరునావురక్క_సి కథ 

ఇరువదండారి కథ 

పిళ్ళనయనారునకు పార్వతి పాలిచ్చినకథ 
నిడుమారుని కథ 

సాంఖ్యతొండుని కథ 

కోతఃరు [బహ్మయ్య కథ 

దేవరదాసిమయ్య కథ 

నాచిదేవయ్య కథ 

సోమన్న కథ 

వె జకవ్వ కథ 

దిలకవ్య కథ 

సొడ్డలదేవ బాచనయనారుకథ 

వీరశ౦ంకరయ్య క్రథ్ర 

శివలెంక మంచయ్యకథ 

“ tert 

26వ 

280 

285 

29 ( 

297 

810 

814 

22 

827 

329 

880 

888 

442 

844 

స(ర్ 

గని] 

858 

360 

869 

స్) 

379 

$80 
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సప్తమా శ్వాసము 

శివనాగమయ్యగారి క్ర 

కల్లిదేవయ్య రథ 
౧ 

వీబ్బబాచయ్య కథ 

ఉద్భటార్యుని కథ 

డోహర కిక్క య్యకథ 

గుడ్డవ్వ రథ 

కళ్ళాణపురీభక్తులు బిజ్జల రాజు సభకుం బోవుట 

బోయలు [పసాదఠాగం బిమ్మనుట 

జగదేవుని కళ 

ఏలేళ ర శేతయకథ 

సవరదనాచయ్య రథ 

399 

408 

409 

422 

426 

428 

4839 

442 

458 

460 

కీ [ర్ 



పీర్రిక 
బసవ పురాణమును మొట్టమొదట వాజ్మయ [ప్రపంచమున (ప్రకాశ పర 

చినది భాషోద్రారకులగు చార్లెన్ ఫిలిప్ | బౌను దొరగారు. జంగమ వాజ్మ యము 

యొక్క స్వరూప స్యభా వములను చరితను మొదట పరిశోధకులకు ఆంగ్ల 

మున పాళ్ళాత్య పండితులకు దెల్పినది (బౌను దొరగా దే! 

వీరశేవ మతమునకు ఆధార భూతమగు కన్నడ దేశమునందు వీరశేవ 

వాజ్మయ పరిశోధ కులందరికి మార్గదర్శకతమైనవాడు టౌను దొరయే. 

వీరశె వ మత స్వరూపమును చక్కగా జీర్ణించుకొని, వాసిన (గంథములే 

ఇతరులందరికి |పామాణికములై నవి. 
18ివ శ తాబ్బంలో (ప్రభవించిన శ్రీపాల్కురికి [(గంథమును తర్వాత 

1516వ శ లాబ్టిలోను, శ్రీనాథుడు, పిడుప ర్తి సోమనాథ కవి పుంగవులు 

(పచారము గావించిరి. 20 వ శతాబ్దంలోని గ్రంథములను వ్యా పిలోకీ తెచ్చి 

నది ఢీ కాశినాథుని నాగేశ్వరరాపుగారు. వీరు ముదించిన బసవ పురాణము 

నకు సుపసీద్ర ఆంధ పండితులైన శ్రీ బండారు తమ్మ య్యగారు విసృత 

మైన పీఠిక (వాసారు. కాని వీరి పీఠికలో (బౌనుదొరగారి పేర త్రకపోవడం 

విచారకరము [పాచ్యలిభిత [గంథాలయమునందు గల పళులు :- (బౌను 

దొర వారి పతులు. D. 964_65_68_69, 10. 

బసవని కాలము 

మాదిరాజు 

| 

దేవరాజముని సంగన బసవన 
| (AD_1160—1185) 

కాదరస (AD_1185_1210 

కశిదవరన (AD_D10.1285) 

హళబసీపిదేవ (41288260) 

డీ శీ 1160-1106 పాంళముననున్నటు నిశ్చితముగా దేలియు 

చున్నది స్ట ల 



18 

అల్లి లీ జో ఆర్య అల్ల అల్ల 

శ్సీశల పుణ్య ష్మేతము, దవిడాంధ, కర్ణాటక. మహారాష్ట (వదేశ 

ములకు సంగమము వంటిదగుటవలన నీ తెలుగు భసవ పూణము ఆంధ 

తరులను బిపొగా నాకర్షించినది. (పధానముగా కర్ణాటకకు తమ దేశమున 

జన్మించి తమ భాషయందే వీరశె వ మతమును (పవర్తి రింప జేసిన బసవని 

చరిత తెలుగులో పురాణ రూపమున మారినిది. (శ్రీ. శ . 1869 వ సం॥[మున 

దీనిని భామిని షట్పదీ వృ తములలో భీమకవి రచించెను భీశుకవి బసవ 

పురాణ పరివ ర్రనము తరునాత కర్నాటక  వాజ్మయము ఏర శైవ వాజ్మయ 

ముగా పరిణమింప జేసినది. 

బసవని..వుత సార్యపదొయములు 

అనొదీగా ధక్షిణ దేశమున నెలకొని యున్న వీర శవ మతమునకు 

12వ శతాబ్దిలో బసవన్న ఒక వినూతన కాం తిని లేవదీసి సామాన్య (వజలలో 

ఒక నూతనోత్సాహమును |పేరేపించను. శివభ డి కి ్రోలోదూమును గావించి 

వీరమా హేశ్వవాచార సాం్యవదాయమును పతిపాదించి వీర వ మతమునకు 

నూతన సంస్కరణలను గావించి [పజల హృదయములను “త్వరలో చూవ 

గొనెను. సామ్యవాదమును బలపరచి సర్వమతముల వారికిందు ఉచ్చస్థాన 

మును గల్పించెను. సకలమానవుల “కళ్యాణమున ఫెక్షించు మా కూడల 

సంగమ దేవుడని” చాటెను. కనుకనే వీరి పచార (పభావమునకులో నై సమస్త 

మతముల వారు శివదీశా సంస్కారమును బడసి శివభక్షులెరి. స్త్రీ పురుషులకు 

సమాన హక్కులను (వతిపాదించి, శివానుభవ మంటపమను నొక దానిని 

నెలకొల్పి, (శ్రీమదల్హమ పభుపుల వారి ఆధ్యశ్షతన (పతినిత్యము కివానుభవ 

గోష్టిని చర్చించెవారు. 

సమాజోద్రరణమునకై జంగములను చేరదీసీ వారికో ఉచీత గోరవ 

స్థానము నొసగి ధర్మ |వచారమును వారిద్వొరా జేయించెను. వారినీ దన 

[పాణముగా నెంచి వారికి సకల సౌకర్యములను గల్పించెను. వేయేలనిత్యము 

జంగమార్చన లేనిదే తాను ప్రసాదమును సేవించేవాడుగాదు. కనుకనేనిత్యము 

ఒకలక్ష 96 వేల మంది జంగములకు ఆహార పానీయాలతో పోషిందేవారు, 
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“కాయక మే కై లాసమని” చాటిచెప్పి వారివారి వృత్తులను (బోత్స 

హించెను. కావున త్వరలో భారతదేశమున వారి చేరు నిద్ధిగాంచినది. వీరి 

కం చెను పూర్వమే పంచాచార్యులు వీరశెవ ధర్మమును స్థాపించి దానిని నలు 

వై పులకు వ్యాపింపచెసీ యుండిరి, కాని అది కొన్నాళ్ళకు శీణదశను పొందగా 

తదుపరి బసవేశ్వరుడుజన్మించి మరల ఆధర్మమునేవిరివిగా వ్యాపింపజేశాడు, 

పంచాచార్యుల పంచ పీఠములు నేటికిని సుస్టిరముగా నున్నవి, ఈ పీఠములు 

నేటికిని, శ్రీశెలములో నూర్యసింహాసనము శ్రీపండితారాధ్యులవారిది, కాశిలో 

జ్ఞానపీఠము జ॥ శ్రీవిశ్వేశ్వర శివాచార్యులది. శ్రీమరుళశారాధ్య పీఠము ఉజ్జయిని 

కేదారము హిమాలయాల్లో వై రాగ్యపిశము బాశిహళ్ళిలో శ్రీజగద్గురు రేణుకా 

చార్యులవారి ఏర సింహాసనములు మున్నగున్నవిగలవువాటికి సంబంధించిన 

జగద్దురుపంచాచార్యులున్నారు. ఈపీఠములకు అక్బరు, బాబరు, బొరంగబేబు, 

షాజహాను. కాశిరాజుమున్నగువారు దానములోనగిన తామ శాసనములు 

నేటికిని వారికడ గలవు, ఈ పీఠాధిపతులు పూర్వకాలమున వైదిక ధర్మము 

ననుసరించినట్టు వారు రచించిన వీరశివ ధార్మిక [గంథములు సంస్కృత 

భాషలో నేటికి చాటిచెప్పుచున్నవి. వీరశైవ ధర్మమునకు 26 శె వాగమములే 

మూలాధారములు, (ప్రబలమైన (పమాణ (గంథములు కూడా ఉన్నవి. వీర 

శెవ సిధ్ధాంత సిఖామణి, (ఇది సర్వాగశుముల సారము వంటిది) శ్రీకర 

భాష్యము, సిద్దాంత శిరోమణి, వీరశైవాచార |పదీపిక, వీరశైవ సదాచార 

సం|గహము, లింగధారణచం|దిక, నందీశ్వరాగమము మొదలగునవి కలవు. 

వీరశెవ రత్నాకరము, నీలకంఠ బాష్యము, అవ్యవాదకోలాహలము, జగద్దురు 

శ్రీ రేణుకొ చొర్యు అవారిగీత , శతక్యత యము, నీవానుభవ సూ తము, బసవ 

వచనములు, శివశరణుల వచనవాజ్మ యము, వృషాధిప శతకము, చెన్నమల్లు 

సీసములు, బసవరాజ దేవరగర శె, నిజపణారాధ తత్వములు మున్నగు ననేక 
[గ్రంథాలు కన్నడ.తెలుగు.సంస్కృతము మహారాష్ట్ర భాషలలో నవి విపుల 

ముగా వీరశైవ ధర్మమును పతిపాదించుచున్నఏ. 

కొవున వీరశెవ ధర్మా భిమానులందరు తమ పూర్వీకులెంతో (శమ 

కోర్చి తమతమ అనుభవాలతో ఆచరించి చూపి వాసీన ప్రాచీన |గంథములను 
మనసార సమ్మగ్రముగా క్షుజ్జముగా ఇదివి మన ఏరశ్లైవ ధర్మమును చిర 
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స్థాయిగా నుండుట కు వృష్టపరచు దగాకిండా “స్వయంతరతి అక్మాన తారయతీ, 

తనునూ కిమేరకు తానొడ గాడే తపంచు చేగామండ (ప్రచార సాధనములతో 

ఇతరులను తప్పక తరింప జేస్పారని మనవి చేయుచు్నాను. 

పూర్వముఉ[చ్చాయదశలో నుగ ఫుకు వగరంపమితముల వాకా; వార్షింప6బడి 
oe లి 

(పకాండ పండితులు శ) పాలు" (కి సోమనాథునివంటి పండితులను గూడ 

పీఠ వ ధో ములో ND శెంరారు. చెడు కొందరు మనసె సిర శెవధర్మ 

తత్యముయొక్క నిజస "రూవమును ఆచి సూష్మ త శ్యములను డెల్సి వారితో 
ఉల 

రెలిసికొనకుండానే ఇతర వఠములలో వేవేశించుచున్నాడ. ఇ ఎఅహాఘోర 

మెన ఆపచారమసక తప్పుదు. వీనిని షర + వాఖివ 



ఆత్మని వేదన 

[ప్రాచీన వీరశైవ సాహిత్య. సంస్కృతులను నేటి తరమువారు గానీ, 

అథవా ముందుతరవమువారుగాని, విస్మరించకుండా ఉండుటకై నేను నా 

యథాళ క్రి స్వార్టీత డబ్బును వెచ్చింఏ వీరశెవ ధర్మమును పునరుద్రరించు 

టకు ఉడుతాభ కితో కృషి చేయుచున్నాడను. ఈ విషయమై నేను [పాచీన 
(గ్రంథరచన మరియు టి ముదణకుగాను ఆర్థిక సహాయముగా ఆన్యుల 

నెవరిని అర్జించలేదు. సుమారు కొన్నివేల ధనమును వీర శె వధర్మ (పచారము 

నకుగాను అభిమాన పేరితుడనై వెచ్చించాను. 

“దాతా భోకా స్వయం శివః” అను సూ క్రిమేరకు నాకు శివుడను గ 

హించి సంతటితోనే |పాచీన వీరశ్రైవ సాహిత్య _ (గంథముల ముదణము 

లకు బూనుకున్నాను. _పపథమంలో (పభుత్వ కళాశాలలో ఉపన్యాసకుడిగా 

నుండగానే“వీరశై వ ధర్మమను"వ్మతికను 10 సంలు (1974 అక్టోబర్ నుండి 

1984 సెపైంబర్ వరకు) నిరాటంకంగా నిర్వహించాను. ఆ తరువాత (గంథ 
ముదణకు బూనుకొని యింతవరకు 1. వీరళైవధర్మ భావగీతికలు. 
2. ఇష్టలింగార్బనావిధిః శ రత్న|తయము శ. నేనెవరు? ర. [ప్రాచీన వీర 
శై వము 6. వీరశైవ ధర్మానేగషణము (a జగధురు ఢీ రేణుకాచార్యుల వారి 

చరితామృతము గీ. జగద్గురు పంచాచార్యులసంక్షి ప పరిచయము 7. బసవేశ్వ 
రుని తత్వములు 10 వ.హాజ్ఞాని చెన్నబ సవన్న మొ॥గుగంథములనుమరియు 

11. ఆల్హమపభు విజయము 12. వీర విరాగిణి అక్క మహాదేవి. 1లే. (పతిజ్ఞా 
పూర్తిమున్నగుచిన్న నాటికలు, 14. వీరశె వస్వయం పురోహితము 15. షష 
పూర్వుత్సవ సంచిక 16 ఆమృతోత్సవ సంచిక 17. స్వీయచరిత 11 ఈ 11 
భాగాలు ఇ వేగాకుండము దణకు నోచుకోని వీరశైవ ధర్మ్మగంథ వాత 

(గతొభములున్నవి. శ్రీశైల వభ _ కన్నడ ప్మతికా, సావధాన, పంచాచార్య 
(పథ తెలుగు వీరశైవ దర్పణము ఇత్యాది పతికలలో కొన్ని లేఖలను (వక 
టించినాను, వీరశైవ ధర్మ వె జ్ఞానిక వ్యాసములను, అంతేగాకుండా ఆకాశ 

వాణి దూరదర్శినిలోను సంస్కృతమున అమరవాణిలోను సిద్దాంత గీ ఖామణీ సీ 
గురించి మరియు కన్నడమున బనవేశ ర వచన వాజ్బయమును గురించియు 
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కళ్యాణ (కొంతియను చిన్న డామాను (నాటిక్సు వాసీయ్యు,. వగంగింగ్లడ్ల్డ, 

మైనవి. నేటికి గూడా ఆవకాశమున్సు బురస్కరించుక్టొని పీరశేవ. -తర్మమున్లు 

గురించి ఆకాశవాణిలో పసంగించదుచున్నాన్లు.. | | En 

ఇదే. విధముగా అతీవ | పాచిన (గ్రంథమైన (శ్రీ పిడుషర్ర సోషనాథకవి 

(పణీతంబై. న బసవ పురాణమను పద్య (పబంధమును. 1884 సం॥ములో 

మదాసు వీరశెవ సమాజము వారు మదించిన దాసిని పునః పరిష్కరించి 

కఠిణార్థములతో మరల ముదించి 1994 మే నెల 19 వ తేదస్ శ్రీ బసవ" 

జయంత్యుత్సవ సందర్భములో ఢీ మాడపుబోంతప్పగాం ', యధ్యక్షతం 7 

శ్రీ వీరన్న గట్లపై ఆంధ (పదేశ్ వీరశైవ మహాసభ వీర శె వ నమాజమువారు 

జరిపిన “కార్య కనుములో ఈ పునర్ము[దిత బసవ పురాణమును. శ్రీ లింగయ్య 

స్వామి జానంపేట బృహన్మ ధాధ్యక్షులు M.A. M.Philf గాళు విష 

రించారు, . 

కావున వీర ఇ వులందరు భ కిళద్ర్దలు గలవారై దీనిని హనమనో 

గొని పఠిస్తారని ఆశించుచున్నాను. దీనినే కాకుండా మొదలు పేర్ళాసిన' 

వీరశైవ గంథములను గొని వీరఢే వ సాహిత్య సాంస్కృతిక (ప “రవులతో 

సహకరించి మమ్మల్ని (పోత్సహించగలర ని మపవి జేయుచు వను, af 

ముదణలో ఏవైనా ముదారాక్షసములు దొరలినచో పరితులు వాటిని సూచిం 

చిన యెడల పునర్ము[దణలో వాటిని సవరించుకొనుటకు [బయత్నిం ఎదను 

గాక. 

నా ా యొనర్చిన సాపాత్య "సేవ ఇట్టుండగా ఇక సొంస్కృతికముగా 

దానిని వూర్యపు వీర శవ సంస్కృతిని స్థిరముగా నిల్పుటకై నా యోపికకొ లది 

కృషి సేయబడినది. మెదక్ జిల్లా అందొలు తాలూకా ఆరితర్గతమై? జోగి పేట 

నగరమందు పూర్వము నుండి |పఖ్యాతి నార్జించిన మదీయ వంశ పరంపరా 

గతంబే నట్టి పెద్ద మఠమును గూడా అత్యంత జీర్ణావస్థలో నున్న దానికే 

ఉబ్బదివేల ధనరాసిని వెచ్చించి పుసరుద్దరించాను. ఇది నా స్వార్ధము నాశీంచి 

నిర్మించినది కాదు. కేవలము వీర శె వ ధర్మ సంస్కృతి బొత్తిగా సమిసీ 

పోకుండా స్థిరముగా నిల్పే ఉద్దేశ్యముతో వీని నుద్దరించాను. ఏలనన వీర 

ఇవ సంస్మృతి [పచారమునకు ఇద్ది మఠములే మూలాధారములె లై యున్నవి. 

ఈ వాస్తవ విషయము నెరింగిన నేను దానిని సుద్ధరించడం జరీగినది.అందులో 
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స్థానిక వీరశివ సమాజమువారు వీరశైవ ధార్మిక కార్య కమములను సతతము 

ఇందులోనే 'విర్యహించుకొనుచున్నారు. ఆందొక 4కు బాలజాలికల పాఠశాల 

(ఆంగన్ వాడి)గూడా నిర్యహింవబదుచున్నది. ఆ మఠముకు శోభను గూర్చు 

ట కె జగదురు శ్రీ రేణుకాచార్యులవారి విగహమునుగూడ (పతిష్టింవకేళాను. 

తన్మఠాధి కారి నైన నేమఏల్పప్పుజేదో ఒక కార్య కమములను శివానుభవ గోష్టి. 

సభలు.సమావేశములను నెరప్పతుంటాను. మరియు [పతియేటా శ్రీ ఐసవేశ్వర 

జయంతి, జగద్దురు శ్రీ రేణుకాచార్యులవారి జయంతి, పురాణ |వ్రవచనము, 
గణారాధన ఇత్యాదిసాంస్కృృతిక కార్యకమాలను నిర్వహిస్తుంటాను. ఏలనన 

తనువులు ళాళ్యతమైనవికావు కావున ఇట్టి వీర శే సత్కార్యములకై నా 

సోంతార్జిత ధనమును వెచ్చించుచున్నాను దీని నాదర్శముగా నిడుకొని 
మిగళా వీర వధర్మాభిమానులు నిస్వార్థముతో తమ తను. నధ నములను 
ఇట్టి సక్కార్యములకు నియో గించి పునీత చరీ[తులు, యశోనిధులు కాగలరని 

ఆశీంచుచున్నాను. 

- (గంథపకాళకులు 

వవ పం॥ రాచవీరదేపర (తీర్ధ) M.O.L. HYD 

ఇం నె. 0.8. 189, కాచిగూడ, హె(దావాదు 

న హూ హైస్కూలువద్ద, 500097 



శీ మల్లికార్డునం దేవం చిద్దనం సురవందితమ్, 

జ్ఞానదం సర్యభకానాం గుణాతీత ముపాస్మ హే॥, 

మునియాచనయా శివాజ్ఞ యా 

శివభక్సుద్రరణార్థమాగతం 

వృషరాజషరాపఠతారళా 

మహితం ఢీ బసవేశ్యరంభజే॥ 

ఇష్ట దేవతా (పార్ధనాదిక ము 

శ్రీ ళసీత త్రీపుండకపరీ తవిశంకటఫాలు జాటజూ 
టీభరధారు నిర్మలపటీపటలావృత దేహు నతకమా 

లావరణాఖిలాంగు బసవాక్షఠపాదపవ్శితవక్తుం6 జి 

చ్భోభితచిత్తుబాల్కురికిసో మయ దేశికు(బస్తుతించెదన్॥ | 

చ[ గకలము నిష్క.శంబు నయి సంభ వముఖ్యజగ త్పరిపంచ సా 

&కము నసాక్షికంబు నయి జీవభిదాదివిభేదభావనా 
త్మకమునుబోలె గజ్జులకం దా( గనుపట్టుచు( ద త్వదృషికిజా 

సకలము దానయై వలుగు కాంథవలిలిగ ము? (బస్తుతిం చెదన్ ॥ 2 

ఉ||  దక్షమఖక్షయీోకరణదశ్షిణరక్షణదోర్యు గుండు శీ 
త క్షితిభ్భృత్సుతానయనతామురసో తృవకారివికముర 

డక్షయు( డశనరుండు జగదాద్యు( డ భేద్యు(ఈ సత్క్రపారసోరి 

బూశ్నీతదృష్టి వీలోరభుం డొస(గులా మద భీప్సితార్థముల్ ॥ లీ 



చ్॥ 

చ॥ 

శా 

మ॥ 

Cay 

ఖా 

చ 

90 

[పసవశరాసనాంతకునిపంపున మున్న వతార మొంది శ్రీ 

బసవపురాణసంకధితభ కమణి[గథనై కసూ[తమై 

వసుమతి వీరశైవ మభివర్ధన మొండ(గ( జేసినట్టి మా 
బసవనమంతి( గొల్లు భవబంధురసింధువు దా(ట( గోరుచున్॥ క్షీ 

విమలవిచారులకా భువనవిభుత వీరుల నత్యుదారుల ౯ 

శమనమదాపహారుల వశంవదదేహమనః[పచారుల౯ా 
హిమగిరిదీరుల౯ణ (బశయహేలవిహారుల.. నాగహారులం 
(బమథకుమారులం గొలుతు భక్రి. బదార్ధర సజ్జకా ర్థినై॥ రి 

ఆశం దాసి విరక్తులై మొదల మోకా పేక్ష దేశాంతరం 
బాశాంతంబుగ( జేసీ స్వానుభవళాస్తాంర్యోక్తులం దాత్మిక' 
[పాశ స్యంబు సమ స్తముం దెలిసిలకా రాజిల్లు నాపుట్టకాఆ: 
లేశ శ్రీగురు శిష్యు. జెన్నబసవాధీశుం (బశరిసించెదన్.॥ ' ; 6 

స్మయమాయాదివికారదూరు శివపూజామాతులుజా మాతులుం 
(బియసంభాషణభూషణు ౯ షడరిలీభిడ్భావుకుం భావుకు ౯ 
దయ నన్న కర దకు( జేసినమహాధ న్యాత్ముల౯ా భ కితో 
నయగారప్పయగారు పాల్కు_ రికిసోమారాధ్యులం గొల్బెదన్ ॥ 7 

హృద్దత మోహంబంధననికృతనళాలి విశొలబుద్దో నొ ' 
పద్ద హనానలీ భవదపారకృపాకరు ముక్యవాపితె ' 
మద్దురువర్యునిజా సుజనమానితచర్యునహార్యధై ర్యునిజా 
సద్గురుపాతు( బిడ్పతితిశాసను సోమయదేవు( గొల్బెదన్॥ 8 

శ్రీమద్దేవయదేశి కేం దతనయు కా శీిష్యావశీరక్షణ 
(_ఫేమార్దా9ద్ద౦మనస్కు నంబునిధిగంభీరుం దపోవిఘ్నక్ళ 
ర్కా మాద్యంతరవర శై తు బుధలోకస్తో[తపాొ|తు జా గుణ 
సోముకా శ్రీపీడుప ర్రివాను బస వేశుం గోలు నాక్కుద్దికి ౯ || గె 

సుకవులకన్న మున్న యవికుద్దుల దుష వులం (బశంన్ స్వే 
యక మనవా రెజటుంగ కయనట్ట భువికా గవి గావ టం|డు త్ర 
ళ్సుకవులు తప్ప గాంచియును దో(శుక వారిది దప్పు నాక యొ 
థ్గతి, దప్ఫుసేర్చ యవి యొప్పులుగా గయికాం[డు గావున 10 



శ్రీసా౭బనదాశివాయనమః 

బసవపురాణము = | పథ మాశ్వా సము 

శ్రీమల్లికాజుడా నందేవం చిద్దనంసు రవందితం। 

జ్ఞానదఠిసర్వభకానాం గుణాతీతముపాస్మ హే॥ 

4 శ్రీభసిత తిపుం[డ కసరీత వఏిశంకటఫాలు జాటజూ। 

టీభర దారునిర్మల పటీపటలావృత దేహునక్షమా; 

లాభరణాభిలాంగు బసవాక్షర పాదపవితవక్తుంజి। 

చ్చోభితచిత్తుపాల్కు_రికి సోమయదేశికు |బస్తుతించెదల౯ా॥ 

చ సకలమునిష్క_౪౦బు నయిసంభ వ ముఖ్యజగ|త్పపంచసా। 

కికమునసౌశ్ని కంబునయి జీవభిదాది విఖచిభావనా। 

త్మ కమునుబో లెనజ్ఞులకు దాగనుపటుచుత త్మద్భషికిరా। 
చా యు ర 

సక లముదడానయె వెలుగు శాంఛవలింగము[బస్తుతించెదడా॥ 

ఉ|| దతమఖషయీకరణ దక్షిణ రక్షిణదోర్యుగుండు?; 

తశక్షితిభృచ్చుతాసయస తాషరసోత్సవకారివి రిముం। 

డక్ష్షయుడ క్షరుండు జగదాఢ్యుడ భేద్యుడు స|తుపారసాం। 

బుక్షితదృష్టివిర శరభుండొాసగుళా మదలీపష్సితాథడాముల్ ॥ 

ప॥  _పసవకరాససొంతకునీ బంపునమున్నపతార మొండి; 

బసవప్పరాణసంకధీత భ క్రమచిగథనై కసూతమై। 

వసుమతివీర శైవ మభివధ_-నమొందగ జీసినట్టిమా। 

బసవనమరితిగొల్లు భవబంధురసింధువు దాటగోరుచుకా॥ 
క 



) పథ మాళ్వాసము 

చ! విమలవిచారుల౯కా భువన విశ్రుత వీరులనత్యుదారుల౯ా 

శమనవదాప హారులవశంవద దేహామన |వచారులకా। 
హిమగిరిధీరులం[బళయ హేలవిహారులనాగవోరులం। 

[బమధ కుమారులంగొలుతు భ క్రిపదాధడా రనజ్ఞతార్డికానై ॥ గ్ర 

శా॥ ఆశంభాసివిరకులి మొదల మోకా పేక్షదేశాంతరం 

బాశాంతంబుగ జేసీ స్వానుభవ శాస్తారిర్యోక్తులందాత్మి క'। 

(పాశ స్యంబు సమ స్తముందెలిసిల౯ రాజిల్లునాపుట్టశాం 

తేశ | శీగురుశిమ్యు చెన్నబసవా ధీశుం[బశంసిం చెద ౯ా॥ / 

మ॥ స్మయమాయాదివికారదూరుశివ పూజామాతులుజ మాతులుం 

[బియసంభాషణభూషణుంషడ ర భీ భిద్భావుకుంభా వుకు౯ా। 

దయనన్న క్షరదక్షుబేసినమహా ధన్యాత్ములజాభ కితో 
నయగారప్పయగారుబాల్కురికి సోమరాధ్యులంగొాల్బెడద॥ 8 

4 హృదత మోహబంధన నికృంత నశాలి విశాలబుద్దినా 

పదహనానలీభవదపారకృపాకరుము క్యవా పికె | 

మదురువర్యునికాసుజన మానితచర్యునహార్యధై ర్యునీజా। 

సద్దురుపాతుబిడ్పరతి శాసనుసోమయదేవుగొల్చెదడా॥ ట్ర 

శో|| శ్రీమద్దేవయ దేశికేందతనయు ౯ శిష్యావళీరక్షణా 

(పేమదార్ధం మనస్కు నం బునిధి గంభీరుందపోవిఘ్నక్ళ! 
త్కామాద్యంతర వర్గజైతుబుధ లోక స్తో తపా తుకాగుణా 

సోమున్ శీపిడు పతికా వాసుబస వేశుంగౌల్తువాక్కుద్దికిం ॥ 10 

చ॥ సుక వులకన్న మున్న యవిళుద్దులదుష్క వులంబశ౦స న్నీ 

యక మనవా రెరుంగకయినట్లభు విక నవిగావటందృఢ 

త్ఫుకవులుతప్పుగాంచియును దోలుకపారిరిద పృనాకయొ 

కొ_కగతితప్ప సెర్చియవీ యొప్పలుగాగయి కొండృ్భగావున--॥ 11 



బసవప్పరాణము 

వ॥ 

తే 

క్ర 

మ॥ 

స్త్ 

ఇటు గురులింగజంగమ (పశంసయుంగుకవి నిరాకరణంబును సుకవి 
రా 

సత్కా రంబునుంగావించి సంచిత సరసాథ౯శబ్ద బంధబంధురంబుగా 

నొక్క మహాపబంధంభిను సంధానంబు సేయ నుద్యోగించియున్న 

సమయంబున. 

తనకల్మి బుధ దీనతా దికిదం భోశి తనబల్మిష[డివుధ్వాంత హేళి 

12 

తనమూ రి శిష్య హృద్వనవసంతస్పూర్తి తనకీ ర్రిదశదిశాంతః పపూర్తి 

తనదాంతిసంతతా ధ్వసా క్షవిబాంతి తనకాంతిరోషపద్మ ముఖదంతి। 

తనచి తమీశ్వరార్చవిధాయ త్తంబుతనవి త్రమార్యలోకనుతవి తంబు॥ [ల 

మనుచుగొనియాడ వహి కెక్కి నట్రిఘను డు; 

దేవనార్యునినె య్యంపుదేవియెన। 

మల్లమాదేవిపు[తుడామ్నాయవేది। 
డా - 

భవ్యగుణ హారిపిడుప ర్రిబసవశౌరి॥ 

ననునొక నాడాత్మాంక । 

స్టునిగనుగానిపాలకురికిసో మేశుని పే; 

రనుబసవపురాణముప। 

ద్యనిబద్దత వెలయజేయ డలచితినిసుతా॥ 

అదివేదాగ మసారసం (హాము నత్యజినసంపాదివం। 
ణా 

3 పంబుపాపావహం౦। 

బదిసద్భ కి వివృ దికారణము ముకొంవగమటానునీ। 
a 0 గా అజాత క 

బదిరు దాదిమహాపు రాతనకథా వా 

వది చిప్పందగుబద్యకా వంముగరా వ్య పబ్లి సవ, ౦బుగదా॥ 
బ్ర ల (వ mm బ్ర 

ఆకృతసో మేశుడు దా। 

నే కొవింపడుహృదీఖడామ్నాయవచో। 

నీకో పథ క్రిసుగతిన 

జికొనిపో మిం పనిట్టు జే సేరాద్విపదల్ ॥ 

14 

19 

16 



క 

ఆ|| 

తే 

(పధ మాశ్వాసము 

ఆవేదాధకముద్విపదలు। 

సీవిప్పుడు పద్యములుగనిర్మించిన భ; 

కావలి మెచ్చుకాశివకవు 
లీవిధ మం గీక రింతురిషముమాకుకా॥ 18 

సోముడేమిచెప్పెసో మే శుద్విపదలే 

బిట్ట్రవద్యములుగ బెనచ నందు; 

నన్యులనగవలదునాయయ్య శిష్యుల 

మగుటమనకు బెల్లునవి యునిలు ప॥ 19 

విరచీంచెజై మినివేదపాద సవం బొకపాదమున వేవయు శ్రినిలిపీ 

హర కివె దికంబనిశ్చతులిడిచెప్పె పతిభసో మెశుడారాధ్యచరిక। 

సరవి శ్రీ నాధుడాచరిత పద్య పంధము సే సెద్విపదలుతరుచుని లిపి 

యా తండుపద్యకా ప్యము సెనెనై షధ మంచిత హర్షవాక్యముల బెట్టి॥ 90 

సోమగురువా క్యముల బెట్టి భీమసు కవి 

గరిమెబసవపురాణంబుగణనజే సె; 

గానపూర్వకావ్యముచేరగతిర చించు 

వారికా దికావ్యోక్తులువచ్చినెగడు॥ 21 

సీవునుసోమేపునిది ప 

దావశియర్థములు జయుమందుల యర్థం। 

బావంతయుడిగ వీడక 

యేవియుముగ్నందులేని విడకుకుమారా॥ 22 

చదివించి నో దముశ ద్ఞార్గసారముల్ కావ్యనీర్మి తశ క్షీగలదుసీకు 

మనకులోచారు డై మహిఏర శె వెక మార్గంబుచూపి నమహీతయశుని; 

సో మేశ్వరునిగృ తిస్వామీగానియ మీంచి బసవపురాణం బుపద్యకావ్య 

నుఖికాగా వింపుమీ యనియా నతివ్వగ కరములుశీరమునందిరవుకొలుప॥ 238 
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ఆ|| 

వ॥ 

మీకునంకితముగ నా కాంక్షనొకకృతి 

సేయు వేర్కునాకుజాయదెవుడు। 
నై నమీయనుజ్ఞమీరినడవగనెట్టు 

సేయు మన్నవట్ల సేయు వాడ॥ 24 

ఆనియేనువిన్న వించిన 

వినిననుగారుణ్యద్భృష్షి పీకి ంచిమహో। 

త్మునిబాలకురికిసో మే 

శునిగ్భతిపతి సియుసకలశకు భడముమనకు౯ా 29 

నాకొక కృతిసిదలచుట 

చేకొనిసంత మునాకుద్రేయటకై న; 

న్నాకృతిగురువు లకిచ్చిన 

నాకునుసంతసముశ తగుజంబగుప్పు[తా॥ 26 

కావుననీవుమా పేరనం కితంబుగా వెరొక్క [పబంధంబనుసంధించు 

తలంపుజ్జగించి సజ్జన సమ్మ తంబునుసమ స్తశా స్తరినిగమాగమ పురాణసారసమ్మ 

తంబును సక లమా హేశ్యర సమ్మతంబుగా సోమేశ్వరుండు ద్విపదలు సేసిన 

బగసవపురాణంబు సోమేశ్వరుని పేరను సుశ బ్రార్భసార్థ మాధురీదురీణంబుగా 

పద్యకావ్యంబుగావింపుమని యానతిచ్చినం దద్యచనంబు శిరంబునంధరియించి 

జెవ్పంబూనిన కాప్యక వ్యకాముఖ మండ నాయమాసంబగు కృతివతిమాహాత్యంబు 

(వధమకధనీయ మానంబుగావున దానివణిగా౦చెగ నదియెట్రిదనిన ర్ట? 

షో 
w | 

కృతిపతి వర్తన 
ళ్ 

హరుడొక నాడుతృంగికిటులానతి యిచ్చెను మాయనుజ్ఞమై 

వరిగిధ రాతలింబసవుడ ర్థిని బిజ్ఞలరా జ్య మాధురం। 

థరతవహించిమన్మ హిమదధరణిం వెలయంగజేయు చువా 

వరుసజయించె బెక్కులుఫవవాదములందగర చఛోద్యమందగగా॥ 28 



గ్ర (పధమాశ్వాసము 

చ॥ అసదృశతన్మహామహిమ మారవితారక మైచెలంగ శీ 

బసవచళరితముక౯ా సకల భ క్రకథామణినూతభాతిగా। 

వసరచియింపఫమీన పృధివీత లి కింజని నా గభృంగినం 

తసమునబు పైబాల్కురికినామప్పరీవరసోమనాధుడై ॥ 29 

సీ॥ లిపిలిభింపకమున్న యపవరిమితాథోలా క్రి శ క్రియాతనిజిహ్యజరుగుచుం డు 
ఛందాదికర ణాదిసరణిచూడ కమున్న మదినుండుకావ్యనిర్మాణశ క్రి 

భాష్యసంతతులు దెప్పంగ జూడకమున్న ర్ముదభాష్య కియారూఢి వెలయు 
తర్కళాస్తా౦ది విద్యలు వఠింపకమున్న పరపక్షనిగహ| పొఢివెలయు॥ 8 

తే నతనినుతియింప నాబోటికలవియగునె . 

జై నమ స్తక విన్య స్రశాతథూల। 

కలిత బిజ్జల తలగుండుగండివిరుద 

శోధితుడుపాల్కురికి సోమనాభిదుండు॥ 81 

క్॥ ఆతడుగురువరకరసం 

జాతుండై విశ్వనాథుసన్ని ధికవితా, 

చాతురియెరింగి బసవ 

(పీతిగరచియిం చినట్టికృతులె వ్వియ న౯॥ 82 

స్రీ బసవపురాణంబు పండితారాధ్యుల చరితంబు ననుభవసారమనుచ 

తు ర్వేదసారసూక్పులు సోమనాధభాష్యమ్ము శ్రీర్ముద భాష్యంబుబనవ। 
రగడ గంగోత్ప తీరగడ శీబసవాఢ్య సర గడ యుసద్ధురురగడ చెన్న 

ముల్చుసీసములు నమస్కార గద్య వృషాధిపశతకంబునక్షరాంక॥  కిశ్రి 

తే॥ _గద్యపద్యములుపంచ సకారగద్య 
యష్టకముపంచకమునుదా హరణయు గమ్ము; 
నాదియగుకృతులు భ క్రిహి తార్థబుద్ది 

బె ప్పెనవిభ క్షస భలలోజెల్పుచుండు॥ 34 
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| ఒకనాడుశివభక్తు లోరుగంటనుస్వ్యయంభూ దేవు మంట పమునవసించి 

బసవపురాణంబుపాటించివిను నేళ హరునిగాల్వ |పతాపుడచటికేగి। 

యాసం[భమంబేమియనుడు భక్తులు బసవనీ పురాణం బథిక వినెదరనిన 

విననాపురాణంబువిధ మెట్టకో యన్న ధూతజావి|పుండౌకక ర్రచేరి॥ శిరి 

ర్త 

ఆ|| పాలుకురికి సోమవతితుడీకడుమను 

పెన జమధ్యమవష్ల పెటిదిపద। 
కు రి 

య్మృపమాణమిదియవాద్యంబుపదమన్న 

సరిగెరాజుభక్తులదియెరింగి॥ 36 

చ॥  కరములకరయుగ్య ములు (గక్కుునమూయుచు బహ్మబంధువు౯ 
ణి 

బొరిగొనజూచి యిట్టిఘన మూర్చలు భక్తులటంటృ వేగబా। 

ల్కురికివురీశ దేశికునకుడా వినుపించితద భ్యనుజ్ఞనీ 

వెరవిడిచ్వివుబట్టు కొనివవధియింతమటంచునఆదరు బా॥ ర్ట 

క॥॥ చనిపాలకురికిసో మేని 

తోనప్పాజుపలుకు చో ప్పెడచెప్పడా। 

వినియూరకున్న భక్తుల; 

కునుతలవంపౌనటంచుకుపితాత్ముండై ॥ 38 

క॥ భవిగానివానితోడరా 

వివాద మొనరింప చూడవిధిలేదై నరా; 

శివభ కిశ కితృణమా 

నవుచేగెలిపింతుదూషణ వరుంబాజు౯ా ఫ్ర 

ఆ॥ అని వలిజ్ఞజేసిహరయు కిముకుడె 

లింగము ద్రయెడ్డసంగడించి। 

కూడ గట్రినట్టిగూడారు బండిపె 

గదలిపోయిరోరుగంటిప్పరికి | 40 



పే 

చె॥ 

తే॥ 

చ॥ 

వ॥ 

[పధమాళ్వాసము 

వారలువచ్చురాక పరవాదులెరింగియునేవబుట్టినా 

యూరవసీంచుముక్కిడిల నున్మ దవృత్తుల మొండివాం[డనుం। 

బేరగబిల్చిచం[దధ రుచిహ్నిత దేహుల(జీసియందరు ౯ 

భోరునమీ రెదుర్కొ నగ బొండనిపంచిన దుండగంబునకా॥ 41 

యెదురుగావచ్చి వారుసోమేశ్వరునకు 

(మొక్కినంతన యంగముళల్ మొదలియట్లు। 

చక్కనై లింగచిహ్నములనస హజమైన 

నథికావారలుగొలిచిరా నరుగున పుడు! 42 

గవనిపెలచ్చిపతిమయుగరులు రెండు 

నుండ గాడిగ బట్టినబు క్షయుగ ము, 

గవనిచొరకున్న సోమ శేఖరుడెరింగి 

తొలగుమని పంపన వినేలతుని ని పడియె॥ గ్గ 43 

అదివినిదూషకావచలు నావురియేలు పతావుడు౯ భయా 

స్పదులయివచ్చి మొక్కి నగృపామతివారలగాంచి పంచియ। 

మ్మదనవిరోధి భకుల సమాదరణంబునగొంచుపోయిసా 

భ్యుదయమనస్కు_లై గొలుచు చుండ గనుండెను గొన్ని ఘసరిముల్ ॥ 44 

అట్టుండియు సో మేశ్వరుండు కాల్యతయ వేదిగావున నాగామి కాలకౌకి 

ల్యంబుయెరింగి పేడువ ర్రిశివరాతి కొప్పయ్యగారాదిగాగల తమశిమ్యలనందడదర 

బిలిపించి ఈదేశంబింకతుష్క్టులా[కాంతంబు గాగలదు మా బోటినియమసుల. 

కిందునికి పొందుపడదని వారితోనిటనీయె। 45 
ధా 

ర్త ఈ రాజ్యంబునమాకిక 

నారూఢిచరింపుచుండననువుపడదు:మీ;। 

కీరాజసీమలోనొక 

యూరుఘటించిత్తునందునుండు౦డ నుచునా॥ ఎ 40 
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క తనశిష్యుడనునా పతావునిమంతియు నగునిందుటూరియన్న య్యబిల్వ 

బనిచిసీ వెప్పడుభ క్రితో నుర వత్తు ముగురనర్చింతువుముఖ్యవృ త్రి 

తత్ప్చీతిగా మ్మావతస్టులకొక్కగామ మిప్పించుమీధ రావీశుచేత 

ననవుడునతడుమహ్నాపసాదంబని యిప్పించెదొంకిప ర్రిధ్రభ క్రి (7 

ఆ నందు పతివసించిరర వత్తుముగురును 

దాము పేమగనడభూమికరిగి। 

యచట భక్తులెల్లనతిభ కిసేవింవ 

గొంతకాలముండియం తమీద॥ 48 

ఆ వాధిరాక మ్ము గదియవచ్చెనిందియముల 

పాట వంటబుడి గినమద్వ 9 తంబు; 

గడిదిగానబాహ్యకర్మముల్ మానిస 

మాధినుందుననుచుమదిదల౦చి। 49 

క్ర! నావట్టినవీర[వత 

మేవట్టుశవదలకుండనిన్ని దినంబుల్। 

గాపాడిరిభకులి కరా 

వ్యాపారముమానవలయునని తలచిమ వ్ -|| 50 

చ॥  కలిమలభంగచంగ శివగంగ కు ౦ంగటగ లైెమత్సుగ గా 

బలక లగుంటిమాయి ససమాధిరచింపగవేసిభూతిలో, 

దలముగబోసియందుపయి దావసియింపుచుగావగన్సుభృ 

త్యుల నియముంచినిళృలతనుం డెవృ షేం్య్యదపదాంతరంగుగైై [| Dl 

ఆ|| ఆప్పుడిశ్వరుడుని జాకృతిదాల్నియంత 

పరమప్పరు షకడకునరుగుదెంచి; 

రమ్ము కొనిచనియెదరజియ।దికనవిని 

గోమధరునగ నియెినోమ సురుడు॥ <n కు 



10 

= 

క్ర 

ఆ|| 

ఇ 
oll 

(పధ మాశ్వాసము 

ఈసమాదిలోకులిందరునెరుగంగ 

నిచ్చనన్ను శూలియితరులెరుగ। 

కుండదలపువెడలి కొనిపోవుజను లెల్ల 

బూటకీడుపారిపోయెనం|డు॥ దీనీ 

ననునీ సమాధి దెరవక 

కొనిసఫోయిననిం తక తడు గుళ్లకయున్నే। 

యనికొందురితరులీనిం 

దనుజెందక యుండ నన్ను తగ గొంపొమ్మా॥ ధ్రి& 

భవిచూడన ౦చునాపట్టిననియమంబు కడమగాకుండంగవుడమిజనులు 

నారూపుసీరూపునడుమగాంచుటదో వ నాకుపియంబై నన ందిరూపు। 

బటికంబుననుదాల్చి భరనిగర్భ్బంబు నందునన్ను ధరించిసందియంబు॥ 

మానునట్టగనీ సమాధిమీద ట కొంత తడవుండిసద్భ క్రితతినుతింప రిర్ 

కొంచుపొమ్ముర జితకుధ రమ్ము నకునన్ను 

ననిననట్టకొంచునరుగుశి వుని; 

సమ్ముఖంబునందుసమ్మదంబుననుండె 

సోమతుల్యుడ గుచుస్తోమగురుడు॥ లర 

అట్టి పాల్కురికి సో మేశ్వరునకంకితంబుగా బసవపురాణ౦బు పద్య 

కావ్యంబు గావింపనుద్యోగించిన తచ్చిష్య పశిష్య _పశిష్యుండగు మద్వంకాను 

క్రమం బెట్టిదనిన॥ 57 

పవి వంశాను (క్రమము 

సోమెశుడు హరపురికీం 

దానేగకమున్నయశ్నదండాధి పుచ। 

| పేమంబుననిప్పించిన 

భూమండలిదోకిప రిపురిశరణులలో౯ | న్ 



బసవప్పరాణము 

క 

క్ర్॥ 

చ 

ఆ|| 

ఆ|| 

ధరపాలకురికిసో మే 

శరగురుకారుణ్యహ ససంభవుడ టలా। 

గురుద వ్రలింగభాదాం 

తరుడై శివరా తికొప్పనాధుండొప్పు౯॥ 

ఆకొప్పయ్యకు బుణ్య 

గ్లోకుడుబసవయ పుపైసో మేకనకు౮। 

జోకపిడుప రిలోవల 

(బాకారపు(బువ్వుతో టవావిఘటిం చెరా॥ 

వినయవి వేక భూషణుడు వి(సతకీ రిశివార్చున కియా 

జనితవర|పసాదజలసంయుత గండ తలుండుసాధువ। 

ర్రనుడువిశుద్ద బుద్ధి గుణరాజితమూ రిదయా (పవూరియ 

త్యనఘవిచారుడా బసవ య, పభుడొప్తుదదాత్మసంభవుల్ ॥ 

సోమయ పభుండు సొరదిగొప్పయ్యాయు 

గొండవీటణి లింగకోవిదుండు। 

శివునియానతియ్యభు వనయ్య దేవర 

యనగ వెలసిరందున| గ జుండు! 

సకలరాజన్యమ స్తన్య సమణికాంతి పుంజరంటిత పదాంభోజయు గఫు 

కుటిలాగమపురాణామ్నాయ సమ్మత సీరశై వ పత విశ్చాతుండు; 

బర పాక పరసతిపరధనపరమర్శ్మ వచనాదిదురత వివర్జితుండు 

పంచాక్షరీమం[తవఠన వథావదూరిీ రృతాంతగ..-తరివునికాయు॥ 

డసమశివలింగసంతత ధ్యానబస్త 

పరమసమ్మోదనంపూర్ణభా వకలి త 

మానసేం|తియవగురాండ మహి తయకుడు 

కుల పవితుండు పెవసోమయ *పరువరుండు;; 

11 
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క్॥| 

క్ష 

వ॥ 

తే॥ 

క 

ఆదిబ్బతాపుడిచ్చిన 
యాదోకిపురంబు నడుమనం 3లివడిస౯ 

మోదమున। పౌఢిరా యమ 
హీదై తుని చేతదెచ్చెనిందరునెరుగ౯॥ 

శ్రీ వలయగనాసోమయ 

దేవర పినసోమగురునిదేవ పభుని౯ | 

భూవినుతుంజిక _య్యను 

కోవిదుబసవయ్యపాల కురిక య్యనగకా॥ 

వారిలోన 

పధ మాశ్వ్యాసము 

65 

6h 

క్రీ౩ వపశాస్త్రవి శేషాగమబ్రత మదిగొన్నషడ్పలజ్లానపూతి౯ 
క జీ (ఈ డో థి a 

యాగామిదజ్ఞదిగంబర నిశ్శంక వరగురుసత్క్భపావధి కాతుండు। 

నిఖిలరాజన్యవందిత పదాంభోజుడై జరగినలోకె కషావనుండు 

సకలనిష్క_శరూవసచ్చిన్మ యాత్మక ివలింగవినిహి తచి త్రవృ త్తి॥ 67 

యార్యసమ్మ తచారి|తుడ సమవీర 
3 వపాలకకలియుగశంభుమూతి౯। 

వివికాభ విపాక రహి తుండువృజనదూరు 

డవనినుతికెక్కె పినసోమనార్యవరుడు॥ 

పినసోమయగురువర్యున 

కునునిశ్శంక య్యగారుకొమరయ్యార్యుం। 

డునునిమ్మ నాధుడునునన 

ననఘులుమువ్వురుజనించిరంద రిలో న౯ ॥ 

వరజుండ గునిశ్శంకయ 

గరువరుడ త్యంత ధామిదకుడున యవినయా। 

భరణుడుశివార్చునారతు 

డరివగ ౯ విదూరచిత్తుడై ధరవెల'సెఇ, 

రావె co 

69 

10 



లీ | 

టసవపురాణము 1 

వ 

చ 

లే॥ 

కో! 

sll 

తదనుసంభపుండు ॥ 

ఆమలినవ రనుండు కరుణామృ తపూరితమానసుండుదు 

షమనుజదూరగుండ్ ఖిల సన్నుతసద్దుణసంఘనసంగతుం; 
రు 

డమితుడుసు|వతై క పరుడాతరాజనావనదక మూ ర్రియె 

కొమరయదేశికో తముడు కుంభినిలోనుతి కె కేలి మిక్కి. లిడా॥ 71 

తదను 'సంభవుండు. 

శ్రీమన్మ హాలింగ సేవాసముద్భూత బరిమసు ఖామృతవర పయె+భి 

కలితచతుష్షష్టికాలశివార్చనా మహని యనిష్రైసమన్వితుండు; 

భవిపాక వజడానబధి తను వతనిత్య పావనచిత్పూ ర్రిభవ్యమూతి.- 

శద్ధాత్ముబిడుపతిదా సోమయదేశిక సత్పుతుడష్టభాషావిదుండు॥ 72 

భవులకన్నడుక వితచెప్పనిఘనుండు 

కాంకలుడిగినసమలో ష్షకాంచనుండు। 

ఇాంతిదాంతిమ యస్వాంతసంయుతుండు 

జగతి పెంపారునిమ్మయా బార్యవరుడు॥ {8 

అనిమ్మనార్యుప్పుతుడు 

నానాగమకాష్త్ర వేదినయ వినయాథ్యుం। 14 
ఉనతజనబొంధ వక 

ల్పానోర హామనగబసవనార్యుడు వెలయు" 

అట్టి పీనసోమగురునీ యనుని౦థవుండు॥ 

బాహ్యాంతరోర్పుణ పబలావధోనత నిం|దియంటుల గెల్యనెవ్వడేరుగు 

నిత్యలింగ జ్ఞాసనియతి మైనేపొదు నెనగుచి త్రమునిల్పనెవ్యడెరుగు। 
జ టా ది ఎకి 

వీశ్వ మెల్ల థీవుండె వేరోండులేదను నెరుకగట్టిగనున్న నెవ్వడెరుగు 
a0) అ 

తనగుణంబులయందుదగుల కెక్టాలంబునెచ్చరిక చరింపసెవ్యడెరుగు॥ ఫీ 



14 

me 

తే॥ 

క్॥ 

వ॥। 

క; 

(పధమాళ్యాసము 

నతడునియమ వతాదివిహార నిలయు 

డతడు రాజన్యమూధ౯జన్య హారహీర। 

కిరణవికసితపాద పం కేజయుగ శు 

డగుచుదేవయ దేశికుండవని వెల సె॥ 76 

ఆదేవపభు భార్య మల్రమయతిథ్యారాధ నాధుర్యుదై 

రోదారాఢ్యులపు[తులంగ నియె సోమాభిఖ్యనా నాకళా। 

వేదికా శ్రీబస వేళు వారీరువర'జా విశ్వంబువర్తింపగా 

స్యోదర్యోచితకృ త్యముల్ జఏపి రత్యూజకాస్వలోజస్వులై ॥ 77 

కలలోననై ననుగల్రలాడగనేర డొరులమిమజాముబల్క_ నొడబడండు 

మూఖఇ-చిత్తుల్మ వెంటభోసీ డు చి త్రంబు రానివస్తువులకోరంగ నొల్ల। 

డన్యకాంతలమోములాస క్రిజూడండు పరవస్తువుల కాసబడనివాడు 

యేపట్టుననునీ తి చేప ట్రివద లండుసుతసతీవసు మోహ యుతుడుగాడు॥7 రీ 

మద్గురుండై న సోమయసద్గురుండు 
సాధుసమ్మత సద్దుణాసకుడగుచు 
పృుతులనుగాంచెసోమన్న పుడమిదేవ 

నార్యుగుంటూరివీర య్యనలఘయశుల॥ 79 

హారలలో దేవయగుణ 

హారుడు శై వాగ మేతిహానపురాణో। 

దోరాథకా వేదివిమలఏ 

హారుడుగురు లీంగజరిగమాలాధ కుడు౯-॥ 80 

కదనుసంభవుండ. 

ఆయ్యరంకిపీర గురునకు 

నెయ్యురిడును సుజవమాననీయ్యుండునునే | 
యెయ్యడగుంటూరి వీర 

8 యయ్య కివజ్ఞాన భరితుడై విల సిల్లున్ ॥ న్) 
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తే 

తే 

ఆ 11 

ml 

అసో మేశుసనుసంభ పుండు 

గురునాధుడ షపాలకురికి సిిమేసుండు చెప్పీనకృ త లల నివ్వుడ మిని 

[బకటింపవచ్చిన (బత్వకబసవక$ు డని భ కజనములునినుతి సేయ; 

భ కిమమజ-ములుదప్పక యుండనథ. "ముల్ చప్పశిమ్యలనురక్షింపనెర్చు 

నొనరదీ ఇబోధయునుపిల్పనై నారుకథయ|బంహ్మూ తరఖండమునను॥రీ2 

నాదిగాగలశివరహస్యములు పెక్కు 

శివక వులు మెచ్చద్విపదలు జేసిభ కి! 

సభల వెలయించిమించిన సజ్ఞనుండు 

బంధదుసుర మణిపిడువతిడా బసవశౌరీ॥ ఫ్రీ 

ద్రవిడ కర్నాటాంధ యవనభూముల బేళ్ల గొన్నాడు పెక్కు లు 

సన్నుతముగ 

దలయె త్రినది మొదల్ ధరగలుదుగా౮ధి పతులచే బూజలుబడ సినాడు। 

గాలకంధ రునిషట,. మలంబుభూ; పించు పంచాకశ్షరిజపించుభా యకెపుడు 

భవిపారవబి_ త|బవిమల వతుడక్య మం(తాంగదాహముల్ మానినాడు॥రీ4 

కవిత భవులకుచెప్పనిస వినయు౦డు 
బంధుజనములబోవబాల్పడ్డవాడు। 

నిత్యజంగమపూజనాన్విత సు బుద్ధి 

వశమెబొగడం గవిడుపతి:-బసవఘనుని॥ 89 

అట్టిబసవనార్యుడ తులశీ వార్చ సొ 

రతుడుదమటో యుళతు తుడువతియునైే ను 

వీర్నకో టమెల్ర ప్ర విభుబ్యుతినాగ గందబ 

దగవివాహమయ్యెతత్సురం|ద్రీ॥ 86 

(పాణేపనాజ్ఞకునడిగెడై న నసుదాట ద త్రమామల సేవ నధిరాసేయు 

గలలోననై నను గల్లలాడదుయె పు పీదసాదలచాలనాదరించు 

టతీబ కిగలప్పుణ్యసతుల పెద్దిజూచు గులటులగన్న దవ్వులడొలంగు 

బతిస్తోదరుల కడభయథ క్రిజియిండులోడండ నేరాండ్రగూడి మెలగు॥రి 



ఆ॥ శ మదమోపయు కళాంభవపదభ కి 

పుతపౌ తముఖ్యభూరిసంఖ్య। 

పుణ్యుగణ్యగాతీభూరిక్షమాధా తతి; 88 

నన్యగుణకదంబనాగ మాంబా॥ 

సీ! ఆనాగమాంబకు నత్యంత శివభ క్రి యుకృడౌబసవనార్యునక బుతు 
లనుపమానచరి తులతి బవితులునల్వురై రిధ మాకాధకాకామామృ తములు 

మూర్తుకుడాల్చెనా మొద లసోమన్నయు బాలన్నగురువన్న బసవనయును 

వారిలోనను నేనవర జుండబహుకావ్య నాటకాలంకారనటన వేది॥ 88 

ఆ॥ చెప్పదొడగి కాడ శ్రీబసవపురాణ 

మవని పద్యకావ్యమైచలంగ 
మంజులో క్రయు క్రిమత్ఫు_లగురుడైె న 

బాలకురికిగురుని బతిని జేసీ॥ 9() 

షష్టంతములు 

క్ ఈద్భగ్విధ గుణునకునా 

రాధరసో దరుదయాభరణునకుమహా। 

వేదొాగమచరణునకా 
పోదితసద్భ క్రీయు క్రిపొరీణునకుళా॥ 91 

క్ చరలింగార్భనర తి కిళా 

సరమతని ధూోకామధామధానుర పత్రీకీ "| 

వరళోవ్యకృతికిజన్మతి 

మీరనిర్వాపణ పట్కువమీతికీ ౯॥ U2 

క॥ _భథవిపాకవవినహోదిత 

భవిదృష్టిస్పృష్టిదుష్ట భవికృష్ణ మహీ) 

థవిభోన్య థవికర్మద 

వ్యవివజ౯ా నశీలునకుదయా లోలునకుకా॥ 9 
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క్ర హరిదంతదంసిదంత 

స్మరహరహరిశారదాభ9కారదవఏలస। 

త్ఫురతరుగ గనాపగజిత 

వర యజునకుచిత్స9భా వవణి- తమతికిా॥ 

గ్ర! ఆవానాపహారి రణ 
ణా 

పా జునకునుసకలసుక విభావజుసకు టా; 
అ a 

వె జ్ఞానిక సేవితునకు 

సుజ్ఞానిక సేవితునకు 

సుజ్ఞానికిబాలకురికిసో మేశునకు:"॥ 

వ। వ క్తిశదానిబద బుదిపూరంంబుగా ననే ఏ సాషాంగదండ| పణామం 
శాట్ 0 ౧0 థి త లు 

బులాచరించి జస్మసా ఫల్యంబుగా నాజెప్పుంంసిన జఒపవప్పురాణంబను మహా 

(ప్రబంధం బునకు గధానుసంధావ౦ బిటిదనిన. 
ఖా! 

నిఖా (పారంభము 

4 [శీగిరిడోస హాయశ। శేఖర తవు డక్షము 

ఇ్మాగత కేశిగేవామయగ హ్యరవూగముళంచుశాంభవ। 

యోగదశళాపకాశరర ణాత్మ ఘ.రాంపట సెిళ్జచిగస భూ 
a ™ 

ay” 

థభాగమురావితాగమజథధ కసురాగము జప్పుసొవ్పగంంా॥ 

వ వెండియు॥ 

చ; సురగణ పే వ్యమబ్దరిపు చుంబిత *ఖరమిుల్ల సెట్టిగిం 

బరమసితేతరద్యుతి విభాసురమా[శినసర్థమం॥;. ౦; 

బురుచిర త్మ దనాగ పరిభూషిత భూతము? నింశ్యరుం 

బురవార్శుబోల్బుచుడారజి త భూధ రమీధ రచెప్పనాప్పగు6"॥ 

య 
4 
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Gl 

క 

ద 

aay 

1తే॥ 

Ey 

మారువిరోధి యందనుప మన్యుడుభృం గియు నంది గొల్వని 

హారధ రాత్మ శాసహితుడై కొలువున్నెడనంగరుక్ శర । 

న్నారదుడై ననార దుడు నవ్యగతింజనుదెంచియంగ ముల్ 

ధారుణి మావ మొక్కి కరతామరసంబులుమౌళినిల్చుచు౯॥ 

సిలిచిసమయంబెరింగిస 

కలలోకస్టితులుమిగులగా నబడం౦గా। 

బలుకురతినున్ననారదు 

తల పెరిగిపినాకపాణిదయదులకింప౯ 

వెన్నలగాయకంట నరవిందజసంభ వుచూచెనంబయా 

సన్నయెరింగి స్వీయ పతిసన్మతినమ్మునిహ స్తసంజ్ఞడా। 
అల్ల చి సం 

యన్ని యమించెయాత్మ సమయజ్ఞత *ళ్వరునిచ్చ మెచ్చబ 

లె_న్నిజదంతకాంతులు వికీణకాములై సభనిండబర్వ్యగ౯-॥ 

వుతానారదనీవుగన్న భువనోద్చూతాద్భుత _ఎణిక 

ల్నేతాశోరితవిభూష[మోలనభివణిరాంవందగుంగావ్యవై 

చితంబొప్పుగబలుు_ మన్నయెడ రా జేవోద్భవత్పుతుడ 

చ్చోతానందముకందశింపబలి కెలాక్షోణీం ద వాజానితో ౯-| 

ఆవధరిం పుమువిన్న పంబ|ది జేశ 

లోకములనెల్ల సీభ క్రిబోకజెడక'। 

జరుగునెప్పటయట్రవిస్పష్షమగుచు 
yp) © 

రతిలేకున్న రుదియి ప్పుభూ తల మున॥ 

నిత్యశివాచార నిష్టాగరిష్మలై న పలుకరుగోందరుభవులతోడ 

లోక|పవంచంబులో గొందరుండియు తోకబోధ నలకులోనుగారు। 

మరికొంద రానందమగ్ను లై యున్నారు ధరకుమార్చడితమ్ము దారుమరచి 

సద్భ క్రియుక్తులే నజనులకుపౌడి చూ పకున్నారుగొందరనూనమతులు॥ 
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1తే॥ 

వ॥ 

114 (| 

ni 

Tf] 

గానమీభ కియేర్చాటుగానబడక 

వడ్డు సపెరుగునుగలి పెనవడు వుదో చి! 

యున్నయదిదానిధ రణి పెనుద్దరింప 

సమయమిదిదృష్టములు పత్యయములుచూపి॥ 

అల్లిన మానవులడెందంబులగల సందియంబుడిందుపడు గురులింగ 

జంగ మస్టలంబులు దత్స9సాద పాదోదక[పభావంబులు  దెలివిబొంద 

నప్పుడ మిగలసకలభ క్ర్షజనంబులుదావక భ కిసంప త్తి జంబునచూరలం 

దేలుదురుగావున దేవ నీవు భూలోకంబునకునవత ఎంపవలయునన్న 

వినియన్నలిన సంషవునకు నభవుండిట్టనియె॥ 

నాకునునందికేపనకు నారద వేరొకయింతలేదు ఏ 

న్మాకరుణాకరురాధరణి కన్పేడనుజ్వః లభ కియు క్రిభూ। 

లోకవులోకులెల్లచిర లోకసుఖ|పదజన్మ దుఃఖలుం 

భ కికి నొపంబడిబందుదుఠరెందుమోచములి ॥ 

ఆనవినికలుమాడ్చికుల రాత్మణపల్ట హృనీశోగంది'ే 

శునకునునీకుధిన్న దశ చొప్పడకుండుటథ కదేహివై | 

వినుతికినెగి గా యుండుట వేరనిమి త్రముగల్తొ నాకు 

జయ్యననే రిగింపయ్య హృద యం బునబమ్మె నసిందియంబటనా॥ 

నంది కేశ్వరునిచరి త 

ఈరీతినగజబల్కి సి; 

నారాబధరుండునిరదోదులుపీని ఏ 

సోరముగనంది కేశ్వరు 

చారీతము చెప్పదొడగెసతీముదమరలదా॥ 

ఫ 



00 (ప్రధ మాళష్యసము 

॥లే॥ నందికిసినాకునించుక సందులేమి 

భక దేహుండనగుటన బర గునట్లు; 

కయతనికినాకునె కృంబు వేరె 

కిలదు చ ప్పెదపనుముదత్కారిణ౦బూ॥ 

|ఊ| ఆదిశిలాదుడన్ముని కుల్మాగణియు[గపునిష్టతొడపు 

[తోద యకాంక్షశీగిరి సముజ్య్మలనై రుతిభూమిగ౦ద మూ; 

లాదులునంబుజాహిత వదాహి తదిప్తులవాళరాగ్ని "పెం 

పెదగజేయుదా చప మహానతిచే సె తికోటివషకాముల్ ॥ 

వే; వంతయావంతలేకయావంతశిలయ 

తనకునాహారముగ దేసికొనియతండు। 

సెక్కు_కోట్లువష ౯ాంబులు పెద్ద నిష్ట 

మక్కు_దక , కయుండెనమ్మ క,_యనగ॥ 

11511 ఉర్వితపమిప్రి సేయగ 

బర్వినర తనతని కేను పత్యక్షంబె 

గుర్యనురాగముసూపితి 

చొర్యణ శర్వర్యధీశ భాసుర పచ నా॥ 

tdi ఆమునీయప్టగన్నుముదమందుచుగన్గొని ముక్కి లేచిసూ 

తాగామముఖా.నలామర వర్మపదశంకరశర్వపార్వతీ, 

కొ మలదేహావిద్యదు పగూహన మోహన గేహయంచుహృ 

లేమ మెలర్చనిట్లు వినుతింపశిలాదునకిట్లుబలిి_తిరా॥ 

ఉ॥  ఇష్టమునికునే య్యగి ముసీశ్వోరదప్పక జెప్పపయ్యఏ 
స్పష్టముగాగ ఫీనియమశళ' క్రికి మెచ్చి తినాగజీవదు। 
త్కృమడుదచ్చిలాదుడటు దినవచోగతిబల్కె దద్దయా 
ఏమడన్హై తినొరడొ కటివేడు టనాకువి వేకపాక మే॥ 



బసవ పురాణము 2] 

క్ర॥ 

క 

చే 

వ 

ఉ& 11 

ఐననుగానిహరా మీ 

యాదతిగలుగంగ వెరవకడిగెదమదిలో। 

మానక గోరుదుభ క్యస 
మానుండగునుతుభవతృమానుంబడయ ౯ | 

Yh 

అనవినిముని మనమునబెన 

గొనుయాకాంశా ప్రిచీర్పగొనకొనియేను; 

న్ననెరింగిమరియునతడి 

ట్రనివినుతింపుచుష.రిక్షపాక ర వదనా 

లోననణువె నగత మె ఇమానకేను; 

వాని తలద్భంచివై తునియ్యానవాని 

కడ్డ మెనీ వువచ్చిననై నవిడువ॥ 

ఏగోరినట్టిత త్పుతు 

సీగూడినయేనినాసగుమిట్టిచ్చు టకు ౯| 

లోగెద వేనియు[గక్కున 

నేగుముసీ యిచ్చువరములేనొండొల్ల చా! 

అని యిట్టువిన్నఏంచిన శిలాదుని సమంచితభ కియు & కేనును పమో 

దించి యతనియఖిమతంబు సఫలంబుడేయ నుదో 'గింది॥ 

న్మార్గముజూపుచుకాతిభువనంబుల్మగుమ్మరుధ మడా రూపమై 

దుగ జాతిపాతభీత భవదూననగ మున్న జమృష్టషష -- మై॥ 



22 

సీ॥ 

తే 

క 

చ॥ 

Gi 

త్తే 

[పధ మాశ్యాసము 

కృత వేళనదిభూమిజతురం ము9లజ*ం౦దు [దేతమూడడుగుల్న పీతి మెలగు 

దా్రపరం౦ంబునబ 'పమిల పె మోపు గలియుగంబుననొాక్కగాలనిలుచు; 

ధమం౫-౦బుదానొటతనపాదచారంబు యుగయు గంబులవారికొవ్పచెప్ప 

వెండిది య్యశంభుండనాబొగ డొందియా త్మవాహనమైన యీశ్యరుండు॥ 

(పమథముఖ్యుండుగోకులపతియునై న 

యాదివృషభేశుజూచియిట్టంటిని శి; 

లాదునకునంది కేశ్వరుండనగ బుట్ట 
వలయునీ వటుగాకున్న దెలియవినుము॥ 

ఏనై నబుట్టివలయుం 

గానివరంబిచ్చిదప్పగానేరనుబో। 

ధానూనాత్మనిను దక్కం 

గానకిలాదునకు బుతుగానియమింపకా। 

క మలదళాక్షియమ్ముని శిఖామణి బుతుబవితగొ| తుమ 

తృమయశుగామినాలమినిజంబనిబలి_ న మా|తనాత్మలో!। ల గ్రా న్న శ్రీ 
[బమదమునొందినందియును భవ్యసమాఖ్యద్వితీయశంభుడు 

త్రముడుజనించెయోనిజతదక్కి ధరి తిశిలాదుబ్నుతుడై ॥ 

ఎట్టివిచి తమోసర సి జేక్షణయు క్షకులేశుడీకీతి కా 

బుట్టగదోడుదోడు తనుబుప్పెమది య్యపదాబ్బ్దభ క్రిదా। 

బుట్టకమున్న బుషె మదిపూర మ హత్వవిచింత యట్టియా 

పట్రికి భాలుదద్వసుధ భవ్య గురుజ్ఞ తలెన్ని యన్న గకా॥ 

మరియువేదాంతనూ కిమర్మములుదొక్క_ 

బలుకులాది శివాచారపరతవృ త్తి; 

గాన మెలగుచుత త్సాద కమలములకు 

ననయముహృదం తరంగమత్యత నిష్ట॥ 



బసవప్పరాణము 

4 

క 

తే 

చ॥ 

క్ర 

di 

చింతయొకింతలేక శిశుసింహముపా రడుయేరులందు హే। 

మంతపుగాదయుగ్మములనత్యనుర కిని గంఠదఘ్నపా। 

దోంతరసీమనిల్సి విగుతా రవముకుడునై చెలంగుచుడా 

సంతసవందిసంతతము సంయమి సే నెదపంబునయః! డకా॥ 

(గీష్మముననతడు చతుర 

ర్చిత పన్మ ధ్యమునదలధ రి తినిలి పిదా। 

నోష్మగమాగమములడచివి 

నీష్మగతిడా దివికిచాదధభిసములనెత్తుడా॥ 

తలచువారలడెంచంబుదావశిద 

బలుకు నోశనుబకబ కబగులుచుండ। 
యు 

జూడ రెప్పలుసురక్కు చుండ 

నందియొనరిం ఇద వముమిన్నందియపుడు॥ 

ధరణివడంకెగ్ళం కే ఖర ధాముడువారధులిం కెనప్షది 

“a x అల్ల అభ ఒక క్కులటు[_మొగెమగ్గ నహిరచ్చుపరాజము మేను స్రగ్గెనం। 

బరమిలమీదవాలె నుడుపంజులు వాయువుదూలెనగ్నివి 

స్ఫురణముమారె, వీల అలసూధగన లోక ముఖోర్థ్యలోక ముల్ ॥ 

వెండియునాళాగీకుల 

గండియలం దిలుటొచ్చి గోపతికాజుడాల్। 

పండెతమక నుచుబట్టుగ 

నుండరగడున *డివచ్చిరుమ మా మారడము." 

చ్ 

క నషట నుతి ససి నన్ను సువహూస్త్ర వి కయః। 

ధిర రుణాతిచండిమ తృతీయవిలో చనదే వదేవమా 

దిక్కిటుజూడు మంచు పరిదేవనముల్ తవ లోగోనాగచుగా॥ 



ర్ట 

4 

రతా 

తే॥ 

క్॥ 

క్ర 

4 

[పధమాశ్వాసము 

శంకరభ కవాంఛిత వశంకర పంకజప్మతనేనేత 

[ఛాంకితపాదవంకజ నిరంకకళాపకళాపగంధ వ। 

త్కుంకుమపంక సంకలిత కుధనుతాకుచకుంధికుంభ కూ 

లంకషదోధ్యకాయాంతర జలంధర సిందుర మానమదకానా॥ 

అనినన్ను వినుతించునచ్యుత (పముఖులగనికన్నుగవనవ్విక మలనయన 

బలికితినిట్టని [భాంతిమానసులార యింతసంతాపింపనేలమీకు; 

నంది కేశ్వరు దారుణపుత పోనిష్షకు వెరచివేవచ్చు ట వెళ్లితనము 

గాక యాతడు ఫలాకాంక్ష మెనీ మముల్ సలుప్పునే రండవశంభమూతి':- | 

సీరికై ననుడై కొన్న శ్రీపనీప 

దంబువాణీపనీపనిదలపడ తడు; 

జూడజూడంగ సురిగెడునురపతిత 

మాస సేయడతండు శచీసతీప॥ 

మీపదవులు యననేటికి; 

నాపదసద్భ క్రిగానినాపదమైనకా। 

జేవట్రడతడునమ్ముం 

డీసట్టునవట్టిశంక లేమి టికింక ౯|| 

అనిపలికి హిమనగాత్మజ 

వనరుహనేేతాది దివిజవరులకునానం। 

దినిసగ ౯ నిష్టదెలుపన 

తనికద కేగితినియతిది తద్దయుగొలువ౯॥ 

ముంగలనున్న నన్ను గనిముప్పిరి గొన్న ముదంబుతోడసా 

ప్రాంగనమస్కృతుల్ సలిపి యంకురితాంగరుహార్చుడై నుతిం। 

పంగదొడంగెనిట్లని సువర్వులపూర్వతడీ యదివ్యవా 

ఆశ ఆలీ ఆలో al ఇ క్సంగతికిచ్చ మెచ్చగగబిన పసవోల్లస దాస్యమండలా 



బసవ పురాణము లిన 

వ॥ లయ్మగాహి 

ద అక్షయకపోషితక టాక్షన్ జవీక్షణ రిఖికితవలక్షకమలాక్షనుతదేవా 

వాధ్యక్షళశఠ దక్షహననక్షయసు శి షీ తవ. హెక్షితనవ క్షణనభషుభితరింఖ 

[దాక్షసపురక్షరణద షపరిరక్షి త విచక్షణ యధోక్షభవచ్చ కురురుభాసం। 

దక్షనిజమోక్షకరణక్షకరణళమపదాక్షర విలక్షణషడ క్షరమయాశ్షి తివిదూర 

క్ర! ఈవిధివినుతిం పగ గని 

వేవలసీన వరములిత్తు వేడుషటన్న డా; 

దేవాళలువిననమ్ముని 

నావలగనుగొనుచుబలి కెనగుణిగురి" త్తవా ॥ 

క॥ _నిన్నుగనుగొంటిమజివర 

మెన్నంగా నొండుగలునెనాక భవా। 

పెన్నిధిసన్నిధినుండగ 
మన్నునడుగ బోవుహీనమరులుంగల రే॥ 

క॥ పదవులగిదవులనేనొ 

బ్రదయాపరవినుమునాతల పుదమ్మి భవ। 

తృదమలభ కిజలింపక 

బదిలంబై యున్నయదియపది వేల్పురముల్ ॥ 

చ  అఆనవినియా[దరామాత్మ గరిహ తిచలింవకయుండ గౌగిట= 

బెనగొనజేసీనందికి నవీషవిశిషములి య్యభ రగ, 
(38) యు —__ 

బ్బునక రుణించిత ద్వరవపుస్సఖసంగ తకాంకష గాకు 

వాహనముగ జిసికొంటి వికచాంబురుహాగనయమ్ము హార్మునిదా॥ 

వ॥ మరియు నమ్మ హాత్ముండు తొాంటికాలంబున వాద్భివృషభాకారంబున 

మదియ్యవాహనంబగుట యతనికిదేటపరచి యపూర్వసర్వజ్ఞత్వంబుతో 

డంగూడ [పమధగణాధివత్త్శంబు నిత్యంబుగా మెచ్చియిచ్చితి నప్పుడు॥ 



ప్రే! 

తే 

ఊ | 

పధ మాళ్యాసము 

అంతటకంతుమాతృధ రుడం తటధాతసురాధి నాధుడ 

ల్లంతటదేవతాని వాహ మంతటనంతటజాగి మొక్కి శ్చ 

త్యంతవచోమచర్చికల నందరునథికానుతింపతద్భయ 

(భాంతి యడంగ బల్కి తిగ్భవార నమానసమాచరిం పగ ౯|| 

అతడుత పమాచరించుటనట నంది 

మండలంబనబరగభూమండ లమున। 

నందుచరియింపుచుండెడినభిలజీవ 

సంతశులకిత్తు మో క్షంబుపారసాక్షి॥ 

నంది మహత్వమంతయు వినంజదు వకాలిఖియింపగల్లు నా, 

స్పందవికుధ బుధియువచశ్చ యసిద్దియు భ క్రివృధియు0। 
(శ (ఈ © అతి 9 

చందనగందినాగిరిజ సంతసమందుచునందిజూచిబా 

లేందుకళాకలాపునకు నిట్టుబల్కెనుమోడ్చు గేలు తో౯॥ 

ఉ్తీ | ఈయనఘత్వమీ చరిత మింతనిరంతరభ క్రిచింతయీ 

గీ 

ge 

సోయగమీపభా విభవ కో భనమీసుకృతంబునీ మహూ। 

పాయమునీ విచక్షణత భాసురకీతికా యు నిట్టిమూతి ౯యుం, 

గాయజువై రియ వ్యరికి,గల్లునెసీదయలేనినారికి ణా॥ 

నీనిజాంశంబుగాకున్న నిన్ను గనుట 

నగునెసీతోడ నై క్యంబునగుటగ లదె। 

యనుచునగ్గించుగి రిరా జతనయవినగ 

నారదునితోడబలె_ వినాకపా ణి॥ 

విం టేనారదనంది కేశునికథా విఖ్యాతినామౌనిము 

ర్క_ంటిం బేర్కొ ని దేవదేవయహి రాడ్లె) వేయసీసత్క్టృవప ౯ 

వింటి మందిననంగనందియునమావిర్భూత హృన్మోదముల్ 
నంట౯భ క్రియు హషకాభాషృముల నన్నులాయు క్రహసా బుడె॥ 
శ “నంది కేక్వరుని భూలోకంబునజన్మింపహరుండానతిచ్చుట' * 
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టీ 

క్॥ 

విను తించునంది కెశునికనుసన్న చస న్న దయబిల్చిచ న్ను మెజయ 

తననిమశాల వసా దముకివజసియి ట్రనియెనందిళ। సర్వాథజాసమితి। 

[(వమధమ.ఖ్యులకునుబార్యతీనతికిని జెప్పే మునీకాదిజెప్పినటుల 

ని కతంబునకానిలో కం బులందెల్ల నిదిధ కి బథమని,మెగుగ బడ దు 

గానమానవలోకంబుకడ కునేగి 

నాదుసద్భ కియచ్చటబాదుగొల్న, 

వలయుబసవన్నయను పరనలభయుమహిమ 

భ కలోక హితాధ మీ పనిదలంప॥ 

అవెనభూలోకంబు* నమోఘాసా మాన్యంబై న సద్వితియ్యశంభుత్వం 

బును గనభూరవూర పద ౧జళ౧౦బును ; (వ్య కంబెయుండుగ టుల నేయ 1 
! చ గ = 

మని హరుంగానతిచ్చి ననిగి. 

జో అప్పుడునంది కేల్మొగిచి యాపర మేశ్వరుతోడనిట్టనెం 

జెప్పినయూడిగ౧౦బు లత న యక్ ఉజకొనియుగ్నానాకుని; 

ట్రొప్పగజెప ఎమి శ్ర నూధ బావిలో చనయందునుండిసం 

దవ్పసదేమినీ దు దయదవ్ఫక యు౦గినదాలునెప్పుడువ॥ 

ఇందున్ననేమివెనణజని 

యందుండిననేమినీ పదాంబుజయు గళం । 

బందెయుసికి నారనియః 

నందిబలుగ వినియ తనిపినురుఖభిషలకము!. ॥ 

ముదమందిహరుడునందీ 

బదమనిధ రకనిపినిన్ను బా న్న మును జుమ్మీ। 

మొదలగురుడ గగుచుచిడా 

సృదుజేయుచు బాణ దేహభరితుశగగుచు a] 



క్ర్॥ 

వ॥ 

(గ 

[పధమాళ్యాసము 

జంగమరూపముబూసిని 

నుంగూడిచె రింతునిమ నోభీష్షం బుల్ 

చెంగి చెడకుండ నెప్పున 

నుంగదియగ జేను కొనినినుంగ్భ పదెల్లున్ ॥ 

నా పాణము[పాణములగు 

నా పమధుల | ప్రాణమెననందీశ ్యరసీ। 

నాపాణ ములేకమగుట 

కేప త్యయచ యములేటికినెరు గ ౯|| 

అనితన్నూరడ బల్కు శంకరు సాష్టాంగచండ ప్రణా 

మనికాయంబొనరించిహ ముం మ స్తస్థలింనిల్పియే। 

బనివిందుంత్రరకంచుతత్స9 మధ విభా జిష్ణనీకురామ నో 

వనజసాపితుజేసినందిధ రకు న్యచ్చెన్నరుల్ మెచ్చగక౯ా॥ 

అంత : నిక్కడ 

మండంగి మాదిరాజురథ 

తోయంబుసురనదీతో యంబులచ్చటి శిలలెల్లలింగమూతు దాలుదలంప 

మానవో త్రములెల్లమౌనుల మొ త్రము ల్రరువులెల్లనుగల్భత రువులర య। 

లీలవిహారంబులో లియజ్ఞ క్రియల్ యిచ్చాభుజ్యకీయా యీశ్వరార్చ 

ణావధానంబెన్ననాస క్రియసమాధి సతతంబుబల్కు భా షణములెల్ల 

జపముగానుండుటయెము కిసంగమంబు 

సంగమచ్చటమహిమలెన్నంగదరమె 

నట్టిశ్రీగి దిపడమటనమరుచుండు 

మేటిసంపదబొదలికకర్నాడకి oబు॥ 

ఆకర్నాటకమతులసు 

కరా టక టకమ“ఃపీతీత్యారంథా | 

లోకజనకా తుకమునై 

నాకమవనిక వతరిం చెనా జెలునొందుక | 



అ రీ ల” 

CE మాశ్వాసమి 

గీ 

G4 

క్ర! 

సు! 

7” A లీ ఆల »' 

అటిక న్నడదిశ మథిం౦ంబునం ము 
లు (J 

నవనియువతిగంరుకుచా[గహార'। 
యగుటస గ హోరా ఖ్యదనరునన థం మనుచు 

(ur) 

బరగు | శీహింగు శశ్యర భాగ వాటీ॥ 

ఖండ శశాంక ళిఖరున ఖంచడమహత్వ మేకానియాత్మ వే 

రొండుద లం పడెన్న డుపయోజభ వాన్వయదుగ్గ వాధిరా చం; 

దుండుదురత్యయోరుభవ దోషవిచూరమనః|పచారుడై 

మండెగమాదిరాజుగుణ నుండిత వందితుడొప్పునప్పురిజా॥ 

ఆతనితరుణిజగద్వి 

ఖ్యాతాభవభ క్రియు కిఘనపాతివ। 

త్యాతతసు[వతధమా౯ 

స్వీతయగుచుమాదమాంబనెగి డెధి ర్మితి_-॥ 

పతీకమారాడక బలికించునాల్మే పనన్నదమ్ములగన్ననంతకన్న 
తోడికోడం[డతోగూడగివేడ్కజరించు బంధుల బోచుదాత్సర్యమునను; 

కుమతులనెన్నడుగొన గోరిచూడదు పాత్మిపతలగన్నవ క్రైసేయు 

నాకొన్న యతిథులకి న్నవానములిడు దాసులబనిగొనుదోస మెరిగి 

య త్రమామల సేవ లాస కి సేయు 

వై రముననేమినొచ్చినవోర బలుక 

దుప్పుతోతొమ్మి దినింటనుండనిచ్చు 

మంగళ దవ్యరా బినేమరకబూనూ॥ 

నిలువర్రంగ్భృపబలు ,_ లేల నిజము అ నేమంబులేల్త్లం|టప 
రా ధా ౧ 

రిలునతే+వలు ఇ వులెల్ల పతిలం పీతి కియావీనముల్ | థి గ్ బా ౧ 

తల పెబ్బ్దంవరధ మకా సమ్మ తముచి త్తంబ్యఖమ తంబుఖభూో 

స్థలి మాదొంబకుసీడు వత్తు రేక్షమ జా కాంత లేకాంత లు! 



షే | 

గీ! 

మ! 

కీసవపురాణము 

కులమునురూవునుగుణమును 

గలకాంతలలోనమున్ను గానె న్నబడ.ం। 

గలకంఠికిసంతరియుం 

గలుగకయెడవడియెగాంతకాలముదాక ౯ 

మత్ప౦తికూలజాలచయిము క్రత కాత్మ విహిదమందిది 

మత్పంితివాద్య మానని యమంబుననోమల నొముభూమరు। 

జ్ఞత్స్రమదాయకో త్రమతనూభవలాభములేమిపు[తసం 

పత్పంద మేవతంబొయని మాన్యుల వెడుసర్రే న్యవ క్రరియె॥ 

ఇవి్భధంబుససుతుగోరిపువ్వుబో ణి 

తలప్పురం జిల పెద లువలికికిటు। 
రా (a) ౧ 

నందినోమినతప్పదు నందనా ప్రి 

యనినవినిమాద మాంబనోమునకుదొడగి॥ 

మాదమాంబ నందినోమునోచుట 

పసపు మేననలందిపన్నీ రుగలిపిన ఏతొంబువులనుసుస్నా శయ నుచు 

కురులనుతడియా ర్చికూడ జేతనమర్చి కీలుగంటటు పెనిగీలుకొలిపి। 

పండు వెన్నెలడాలుబారబట్టగ జాలు వెలిపట్టుకి టిత టినలవరించి 

నుణీమయా భరణముల్ పుట్టవన్ని యగాగ ద తదంగంబులదాపుకొలిపి 

భస్మరు దాక్షలును బూనిభవదన జ్ఞ 

కడుపుచల్దంగకొడుకులకన్న యట్టి 

వృద్దసతిదెవతులుతనవెంటరాగ 

నందిగుడి కగెశుభసూ చకములుగనుచూ 

చనీమోదాంబీకనంది కేవగని సం్యశదం బుగా మొ క్రీము 
డు 

జ్ఞనసత్కృతృమ.దిర్చిగంధమున నక్షయ్యాక్షత ( లలివు | 

ష్ననికాయంబువనంద మైమునుగపూజం జేసిధూపాదులిచ్చిని 

వెదిథచిమహేశ వారము వత శ్ర్రీలా భమోహంబునడా॥ 



పథ మాశ్యాసము al 

గీ 

mH 

తే 

YT 

An 

వ్ || 

నోమవారంబు మొదలుగాసౌకిదిన వది 

నంబులునునోమిదశ ముదినంబునందు; 

మాచమాంబటతనదుపసంవదచునథి న 

మెైనపూజలుగా వింపనాత్మ వలచి 

ల్లో పంచామృతమునిండవడ్డించిపిమ్మట జి వోగోషంబుషీ కమొసగి 

సనఘటంబులనించిససుగంధి జలముల నఖిషేకములనించియంగకముల। 

దడియొ తిమె తనదడిమంపువలువతో సిగుడించి పెపటునెరికి గటి 
జాతీ అటో ళా (A) లు 

కర్చూరక సూరికాకుంకు మాంకిత గంధం౦బు వెట్టినక్షత లు వెట్రి॥ 
వత్ ను 

నే 1 

పువ్వుదండలునంది పెబొగడనేసి 

స్యరకృతఫాలవటికాకరభురోవి। 
0] అ On) 

షాణకింకిణశికాదులశ్నీణద త్ర 

దంగములనిలిపిధూపదీపాంగ మొసగి॥ 

అ] ఇ fa A క్ క క గ పవులగముపాదుపసీ సెయిబోసీగుడందీడిదానిచుటుసం 
ఆ 

వలసినపకగకాకములు వృంణనమంజులఖాద్యరాసులుం; 

బలుచనిజున్ను బాయసము బండునుదేనెయు బంచదారయుం 
రా 

గొలదికిమీక బెటై సతిగోకులభ రకు నారగింవగా॥ 

నంది కేసు సకిడినట్టునంది వాటా 

భక్తులరునెల్చరారగింవంగ బెట్టి; 

దక్షణలతోడ కర్ణమాతలనుహ స్త 

మ్మాతలనునిచ్చసతియతిమా తభ [| 

ఈరీతీనం ఏనోమిచ 

రారాధనజేసిమాదమాంబకుమారో। 

దోరోద్భవాశదనమది 

బె రేపగనందినిట్టు పీతినుతించ i 



సీ 

తే 

చ 

క్ర॥ 

బసవపురాణము 

నందేననందీశ నవనందినాధ బాలేందుకళాధ రుడెక్కు గిబ్బ 

సర్వజ్ఞశాశ్వ క సత్యస్థ్రరూపయఖర్వమూ రిద్వితీయశర్వయనమ 

రోమకూపవిశిషధూమపుణ్యశి రణ పార్వతీశ శిధర| పమధగణ్య 

we nr 
నాయన్ననాతండినామని్ ంబుజహంస నాయోల రేన్నాపాణపథమ॥ 

నిన్నుబోలినసుచరి తునినిరఘగా[ తు 

పుతుద యనాకునిమ్ము తత్పుతుసీదు 

పేరుబెట్టుక నోరాడబిలచి పెనచి 

పుతవతినాదుకి రికిపా(తనౌదు॥ 

మాదమా౦ఎ నందిశ్వరునిబనాద€బు నోందుట 

అనుచునుతింపనంది[ వీయమంది బసాదముమాదమాంబకు౯ 

జనులుగనుంగొనంగనుని సర్షప్పమచ్చికనిచ్చినన్ | 

నరుహనే[తినేతముల వక్షమునకారతిహ త్రినొ త్రికొ 

ప్పనధరియించియేగె శుభముల్ గనుచున్ని జగేహసీమకు౯ా॥ 

మాదమాంబయుమండంగిమాదిరాజు 

యుంటికేతెంచియుండి రెప్పంటికం షె 

నధికమగువేడ్క_మదిదులుకాడుచుండ 

నంతనిజనంది కేశుడిట్టనిదలంచికా॥ 

మాడదమాం౦ంట గర్ఫ్భంబుదొల్సట 

హరుప6పునభ క్యార్హము 

ధర పైజన్మింప నాకుతరియిదింహాను9 

దరియుగుతనప్పుతునిగా 

స్టీరమతీవరమడిగెగో ర్కె దీరెనునాకుగా॥ 



బసవపురాణము 

వ॥ అనితదర్శ్భంబు|బవేశింప. 
a) 

క్ర నెలఅమసలెకమలనయనకు 

బలుచనితనులతికె వఏలబారెను చెక్కుల్ | 

వెలిజెందిపండు వెన్నెల 

తే 

An 

a 

ll 

ti 

తశుకులనినదొడ గెతనువుత తృమయిమున. "॥ 1859 

అమృతాంపదమనాంశ యతివగర్భంబున నిల చెనానాటికీపొలుపుద ప్పె 

థ్ క్రిరుచిజ్ఞాండుబాలిక రడువున బరగెనారుచులిల్ల నరుచులయ్యె 

హరుకీ రిమూ రియెయతివెడెందంబున వెల సెనా మైదీగెబలుచబారె 

గనీలవంతుడుకు॥ి బెల గాభ విపాక మొల్లడోనాగనెక్కి ప్రబును॥ 
౧ లు 0 లు 

తెరవసుతురాకకునునోరుతర చెనాగ 

నావలింతలుదరుచయ్యెనభవమూ ర్తి! 
లోననిడుకొనిసతిదృథ ధ్యాసనిష్ట 

మెర సెనాకన్నుగవని దదొరగదయ్యె॥ 

సీలగళమూ ర్రిసతెమెననిల ౪ నాగ; 

చూచుచంబులునలు"బ ర్క.సుదితసడుము 

ఘనుసి రెండవకంభులో గొవిసకతన 

ఘనతతనకబ్బెనా పెద్ద తనముదాల్చె॥ 

నడుమువడియడగెవశఇ లే 

ర్పడనయ్యెకడునేరువునబడి పయె్యగొడిలీ | 
గడచెనసవమానములుచ 

పుడు చేయకబాలుడ పుడుభోగి వఎభూషున్ రి 

మదినిల్ఫిముచిత గర్భము 
సదమలలింగస్యరూపసంఖ్యాసపిరా। 

స్పృదిముగ పద్మా ససము కా 

బదిలపర చిథభూ తసిద్ధిపరుడె మరియున్ ॥ 

186 

18 

188 

iN 

19U 



గ 11 

జ్ 

til 

పధమాళ్యాసము 

కత వనూకుచును ఏ కము దారజల్లిన భంగి నోయగ్నిబొనంగపరచె 

బూచియురాజచుపొగయదుమగిదానుచక), పాగొముట్టిం చెనొక , దివియ। 

వాదీ ఏ వపదాను] రః యో మందిరం బెల్లలోకప్పుదప్ప కలో నగాల్బె 

యిలకాలు మో పకనీలీలతలుల నలయించుబు[తులుగలరెయందు॥ 191 
ఆ 

ననుచువెరచిశాస్త్రవాపుబుతవుతమ 

యించ్చనుంద యి హోడియెట్ట క రసి 

పనుగి జొచ్చిరట్లిసహ యంబుననుగర్భ 
ల 

మెందునున్న శిశవుచందమునను। 19? 

నాల రెకులనలువగు 
~~ ఖ్ 4 వ్య లాగ 

శాసశముగతఉచిసు పనా గముఎవబగో. | 

మేటుకొనువేసిచి త్తము 

సాశ తయసంగమముననాటెంచివగ- ॥ 192 

ఆరునాలుగి ారుసిరారుబడియు 

సారు రేకు అలక ఇలంభులవఘుశించి। 

అంతు రేకుల లువారుబుందగీక' 

మందుదనుసల్పిసచ్చిదానందుడ నుచు! 194 

అల్లో 
యిట్టుఆది శీముఖంటులగు షట, పులంబులు (గి మకమంబున నుద్దీనింబు ౮ 

# 

లె యుండం.!సి అఖండ ధనుర్గంశమండిలళం నై న విపశ్చిద్రమ్యంబగు 

పశ్చిమనానంబు-ంబుట్రైన ఒరు వాహసాదందునకు జొర మేదుశ్ళం 

గంబ్బుదొకి, నిక్కి నటమిద నూధ ౧౯ ముఖంబ స సహసాదశ కమలం 

బిరోముఖం గుగావించుకొని దిపుగండై షీడళాంతరో గమ చందభవ్య 

సుధా వా; ,ఎా పవశ్యంబున ందీలుచు ౧లీలోలుండై_ పరంజ్యోతిస్వరూపం 

టం వలుం' సు సిశ్వంటిల్ల వెలుంగింపుచు దొనుశు పలుకురాబి "మ్మ 

గర్భంబునంబొడ గట్టినట్టి దపసిభావంబున నవెలది నలరారుగర్భం 

బుగును నిర్చేద్యశివధ్యానానుభావంబున సిర్వికల్పుండును నిరామయుం 

డునునగుచు మూడువత్సరంబులుండే నప్పుడు! 199 



బసవపురాణము 

ఊఉ | 

Gi 

గీ॥ 

Gl 

వ॥ 

దుర్భరగర్భభారమున దూలుచుతొంటివృషాధి నాధునం 

తర్భవనంబుజొచ్చి మదినాటిన నావ్వగ్యమొక్కిదుగ్యుగా। 

విర్భవద్మశుపూరయయి వేసటతోనిటుబల్కై కేతకీ 

గర్భసగర్భ్యకాంతియుగ కార్యమృగేక్షణనందిముందట౯॥ 

కామి తవస్తుకాంక్షగల కామిని నోమిననోములన్ని యుం 

వేములగంఠనీ మరుగు వేగ మెజొచ్చితి మెచ్చి తీవునే। 

లామితిలేనిభావమున లావరజేసెదనెట్టులో రుసీ 

కేమనివిన్నవింతు వృషభేశ ఇర మామక శొ హృద వ్యధ౯॥ 

పుణ్యవతులై నసతులెల్లభూత లమున 

నెన్నతొమ్మి దిమోచికండన్నసతుల। 

నలనల నమూడేడులయ్యెనక ట్ 
౧ 0౧ 

కన్ను మొక మేరుపడదునాగర్భమునకు॥ 

క ర్కశి గర్భ మట్లు ననుగాసిలు బె ప్రెదుగాసిజూడుబా 

లార్క_సమానసూనుగనుసి త్తెరగె తరిగాసరాదునా। 

కోర్కె లుదీర్చు టెల్ల వినుకుకిభరంబడ గించు పెళుభో 

Pe Inn 3 
దర్శ్క_గజేందసంహరణ తక్కినక్ రిక లొల్పనెవ్వియు ౦ 

45 

196 

197 

198 

199 

అనియిట్లు నంది కశు దూరికగతాహయైయతివ గర్భభారంబున దూరం 

బునడవ నోడి యాడాడనిలచి తోడినిడలజాడ తనితోడగూడినడచు 

వేడియలచే దండలుగె కొనుచుమందగ మసంబున ధసమందిరంబుజొచ్చె 

నచ్చెలులు మచ్చికలొనర్చి సఏతలోపచారంబునబథ | క్రాంతయడ పుచుండ 

నలినామోద మేదురంబగు మృదు పుష్ప శయాాతలంబున మేను జేర్చి 

నమర్చినచెకు. ల నక్కున చంద;.చర్చివలమర్చి భవతా వృంతంబు 

లన జాతశీతపోత వాతంబులకు సొగయుచుండ కొండొక సేపునకు 

కన్నులకుని దయాసన్నంబయ్యడ || 

(*మాదమాంబకః స్వప్నంబున సందినావత్కరించుట, *) 

200 



మ॥ కలవోలె౯క లకంఠ కంఠికి మహూశ స్వామిగా జంగి మో 

జ్వల వేషంబుధ రించివచ్చి పలికెం వామాక్షినికేలనే; 

గలుగంమానసకాపమున్ వగ యునీ గర్భంబులోనున్నని 
శ్పలచిత్తుండును హానుభా వుడుసుమీ సత్యంబుముమ్మా టికిడా॥ 20l 

గీ॥  ఆదివృభంబుపిదపశిలాదసుతుడు 

నై ననందేనునీ గర్భమందు నుండి। 

యవతరించెను భ క్తిహి తార్థ బుధ్ధి 

నవునునాతనిబూనియిట్టడ లనేలా॥ గక 

క్ర వుబై డునుతుబసవని పే 

ర్చెట్టుముభవనివహరిపులపింఛమణంగం। 

గొట్టుముగట్టుముమరినీ 

బట్టికి శాయోధి రాజ్య పట్టము తరుణీ॥ 903 

చ॥  అనికలలళోననందెయిటు లానతియిచ్చినమచ్చుకంఠ[గ 

క్కునతెలి వివొందె నలైసలకుంనిజద్భష్టులు జొన్ననెవ్వరుం; 

గనపడకున్న నన్ను దయగావగనందియేగుదెం చెగా 

జనిసఫలత్వమొందె యనిసంతస మొందెనవందవె ఖరిరా॥ 204 

క; _చెలులుతన చుట్టుచుట్టున 

దలగక వినుచుండగాయధార్ధ తవాచా। 

విలసనమున నలరంగా 

నలి వేశినచింపుచుండెనా సమయము సం 205 

గ్ నొతిహృదయంబునందున్ననంది హృదయ 

కమలమధ్యగతంభై నవీమలతత్వ। 

మతనిబోధించెనిట్టనియవనిభ ర్ర 
ఫాతవుగాబని వినుట శ్ళృతియె నీకు॥ 200 



బసవప్పురాణము 

క్ 

క్॥ 

వ॥ 

గీ 

క॥ 

శ్రీబనవావతారఘట్టము 

అనవిని గక్కునసాష్టాం 

గనమస్క్హృతులాచ రించిక రములుమౌళిం; 

బెనగొల్పియట్రజననీ 

ఘనగర్భముసుతుడు వెడ లగా నయ్యడ రు డా॥ 217 

ఆతనిలోనున్నపరం 

జ్యోతిస్వరూ పంబుశివుడు సోమగురుత్యో। 

పేశుడగుచునచ టిక వుడ 

యే తెంచెనువిపలభాష వేషవహింస౯ా॥ 208 

ఆట్టధోలాదయకాలంబు నందతనిలో నుండి వచ్చినయర్టెందు మౌ 

యబ్బాలునంగంబున సాంగంబుగా లింగసాహిత్యంబొనర్చి విచ్చేసే 

నత్తపసి వచ్చిపోయినతోవ యపచ్చు వడ కచ్చటిజనంబు లిచ్చలనచ్చెరు 

వరిది యుండిరప్పుడు॥ 209 

దంత పజ్యోద్ఫూ తధాళధ శ్యంబులు వెదుతద్యుతులనువమ్ము సేయ 

రాగికుండలములునై గనగ్యంబులు గండఫాళికల పెనిండిబర్వ। 

ఆక ర్ణధీర్హదృక్సాక చక్ళంటులు కరుణారసాసారసరణిజూప 

ఫాలస్టలన్య స్తభస్మ పుండంబులు ధాగధ గ్యంబులుదావుకొాలుప॥ 210 

విడీచి మార్పడగట్టినజదలనడుమ 

మృడునిచందంబు నెడ మోపమేనగలయ। 

[గాలురు[దాక్షములుదాల్చికక్షమునవి 

భూతిభ న్రికధరియించి కాత్రిమీర॥। 211 

ఒకచేతగొడుగఏమరియొం 

డొక ఉబె తంబుగలయనొ త్రినడాలుం; 

విక సిల్లు బవిరిగడ్తము 

[పకటింప్పచుగురుడు హరునిభావముదోప ౯|| 212 
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క॥। వేవచ్చియెదుటనెలకొని 

కేవలకృవతోడ మండిగయమాదిమహీ। 

దేవునిదేవిగనుంగొని 

యావనరుహన్నెతితోడ నపడిట్రనియె | 218 

కా యిల్రీక ప్పటిసం గ మేశ్య్వరము నందేమర్జితోనుందు మో 

పుల్హాబ్దాకీ ణిమాదనాంహ్యయుడ నై బొల్పొందుటంజేసియే। 

నెల్ల ప్పంబడివాయనాసుతుడు సుమ్మీ యిమ్మ హాభావ్యుడో 
౧a 

తలిశోకహితారమెబరగు నిదధ్ధాతి౯భవత్పుతుడై || 214 
౧ థ్ జా ధ ల 

క నానంద నుజూడ గమది 

నానండముగడలుకొనగనరుదెంచితినా। 

యానసుమీబీ డ్డ కులిం 

గానర్పిత మేమియిడినలికు లవేణీ॥ 219 

గీ! పద్మదళనేతివీనికి భవభవముల 

నేనుగురు డజుమీయనియానతిచ్చి; 
యంతనంత ర్లితుండయ్యెనచటి జనము 

లిత డెహారుడ నికొనియాడిరటసుతుండు॥ 216 

4 కోటిరవివకాశముల గుందగజేయగన త్రనూ|పభా 

రూటముతోగుమారుడిల జన్మమునొందినమా తమత్యజ హృ] 

త్కోటరమోహతామనము తోడనెనై నతమంబుబాసెన 

ప్పాటసతీపతుల్ నయన పర్యముగాసుతు జూచిపొంగుచుడా॥ 217 

వ॥ అప్పుడప్పురంబునంగల సకల భక్తులంబిలిపించి భ కియు కంబుగా 

సాష్టాంగదండంబులా భరించి యర్త సింహిసనాసీనులం గావించి విభూతి 
విద్యంబులర్చించి దత్పాదబకుళిత బవితజలంబులం బుతగా తం బుగదిగి 

భ కనివహ స్పృష్టనిస్పషభస్మంబు తిలకలబుగానెలకొల్పిమైనిండంజిలి 

కించి సంచమహావాద్యంబులు ద౦ఛిత ధ్యానంబులభూనభోంత రా ళంబుల 
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A 

An 

గీలింవ నాదంపతులు సంపదకనురూపంబగు సౌంవుబెంప నక్కుమారు 

నకు బసవడంను నసద్భశనామంబునిడిరప్పాపండు॥ 218 

వెనుక చీకటియుండదన కేమికళలను చూపు చొప్పునదీపంబుజూచినవ్వు 

సన్ను తలింగ పసాదమగ్నతనూని యున్నట్టుచన్నానియూరకుండు। 

శివసుఖామృతమును చేతిలో గొను మాటి హ సయుగంబొగినారగించు 

కంభుపాదధ్యానళ కిజొక్కి నరీతినాక్కాక్కత జివెర గొందియుండు! 

219 

దుచ్చసంసృతిదుప్పలదూల మోలు 

విధముదోపగ జేతులువిచ్చియాడు; 

(బబలమాయాబ9పంచంబువాయదన్ను 

జూడపాదంబులల్లార్భియాడుమరి యు॥ 220 

శివునివంపుననువచ్చి నపనిదడ వయ్యె ననియుల్కుు 

గతినుల్కు దనకుదాన 

భవువాదనానందభాష్పముల్ దొరగువె ఖరిగన్నున వనీ రుదొరగనేడ్చు! 

భవునిబోధకు మదిదవిలియాలించెడు ననువుననెడనెడనాలకించు 

భక్తులయడుగులబడి మొరల్ బెపైడు బొలుపుననిలబడిబో రగిల్లు! 221 

మరుగుబడ్డట్టిశివభ క్రిమార్గముదల 

యెత్తులాగునధరదలయె తియాడు; 

నర్షిబద్మా సనా భ్యాసమల వరించు 
(a) ల 

నొప్పుచొప్పడియుండ గూర్చుండియాడు॥ 222 

భవునివాహనపృషభంబు దాననుబుద్ది దోపుచుండగనేలదొంగియా డం 

వీర మా హెశ్వురా చారంబ్యుహోకయె నిలిచెనా నొాయ్యొయ్యనిలుచుచుండు' 

(పతిభతో నాదిమార్గంబుద ప్పక నుండ నడుగిడుగతిడప్పుటడుగులిడును 

శివుని బేర్కొ నికంఠసీమగద్గడికదా నల రెనాటొక్కు పల్కు లువచించు॥ 
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గీ॥ 

వ॥ 

ఉ॥ 

క్ర! 

గీ॥ 

(పధ మాశ్వాసము 

బల్రిదులుజూడ మాశివభక్తులనుచు 

గెలువా రెడుుకియవారునల్లనల్ల। 
డ్రా రా గా 

నంతనతనికిసమకూడె నాట పాయ 

మప్పుడతడయ్యెసతత లింగా ర్చకుం డు ॥ 924 

మరియు నట్టుబాల్యంబు లౌల్యంబునంగడిపి బుద్దియెరుగు వేజరులం 

(బాయంబుబాపించి శిపభక్తులనెల్ల శివుండుకాదలంకు సర్వ 

ద్వితీయశంభూమూ ర్రిగావున సర్వవిద్యావిలాసంబులు సహజంబులై 

పాటిల్లెనప్పుడు॥ 2 

(*బసవేశ్యరుడు వుపనయన మక్క_రలేదనుట, *) 

శిష్టవిచారపారగ త జెందెనుమండిగ మాదిరాజుగ 

ర్చాష్టకమందుబుతు ౨ వడుగాప్తులుమితు9లు మెచ్చగో విదో। 

దిష్టవరిషలగ్న మున దీర్పగనున్నెడ తం।డిగాంచివి 

స్పష్ట వచో మచర్చి కల బాలుడుబల్కెనుభ క్రికీలుడై ॥ 226 

మృడుగోల్చియుజడమతివై 

వడుగనిచిడుముడిపడంగవచ్చునెగురుగా। 
మృడునిననిశంబుగోరియు 

వెడగునరులగురుని జేయవిని యముగా దె॥ 997 

గతపూర్వుజన్మ దుష్క_ర్ము నిద్విజుచేతయారూఢ పాదిత్యమదియకాదె 

నిర్మ లగురుకృషానిర్మి తునకు కర్మ జన్మత్వముజఘన్యసర ణిగా దె; 

గురుపదద్వితయార్చుకుండ య్యుహవ్యగ్ని దగ్గంబుసేయు టదప్పుగాదె 

పంచాక్షరీమంతపరుడయ్యునన్యమం | తావపల్ దొడు గుటయఘము గాదె॥ 

228 
శంభుభక్తులకెత్తుహ స్తములుభ క్రి 

హినులగుతాటమాలలకె త్రబోగ। 

మాలలిటు గాక శివభ క్రిమార్గమగునె 
మరియు జె ప్పెదవినుధరామరన రేణ్యా॥ 229 
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చ 

ll 

క్ర 

వ 

చే॥ 

అమితఫల|పదాభవ పదార్చలకార్మి కపాకరాజిదు 

తుమురుగ జేసిమించి | భమికుండయిపూఠ్వివక ర్మ పాశముల్। 

ద్రిమలగయుండ గెంటి కొనదేకువదూలడెఖాసికతీపుం 

|డముఖశివై కలాంను డొడంబశనేర్నునేకృ[దము[దకుడా॥ 28౧ 

సీ రికి దాటికి చారని 

వీర శివాచారదీకువిగతో భయక। 

ర్మారంభునన్నుగర్మ పు 

వారా శినిముంపనెట్టుప గచెదుతం డీ! వగ 

కన్నులగానకనిటబస 

వళ్నకువడుగెటు స యన”షబహ్మ శిరో; 
రా | 

కృన్ని జగణవంశోద్భవు 

జన్నెనన్నుదం,డి|బహ్మ శాక ంజేయ[॥ 292 

మతియు జాతిగో తాతీత సద్దురుకరుణోదర సంశాము జాలిగో త కియా 

(శియు నెట్టుజి నద వదియునగుంగార కులరహితుండ గుయందికాసహితు 

శరణున కెయ్యదివర్దంబని సిర్నయిం వ వింత గాలంబయ్యు నంతరం 

గంబునం గంచుహం౦ంతుభ రివ. ర్మంబావంతయు సంతరించనిపావం 

బున మదనులాపంబులు భవదగి| పాయ [పవాహ్మపదీవంబులై యున్న 

యువి యట్లుండ నిమ్మింతనుండివడుగిడు గనువట్టిగొత మేల | కొదంబ 

రచు వెకంపనుడు లగ మని విధగాడిగవిని భన యుగననునయింపుచు 

గ a దొ ణా 
b GED 

మజీియునసిటసియె | WE 

విను బసవన్నవి[పులకు వేదములంబది యారుకర్మముల్ 

వినబడుగాననందొకటి లెక,_రుతకు ,. వగాకయుండజై। 
4! శ 

లో 
wo 

సినగతడ (గజి తముడు గోంరుమిసీ చుదుగాగ వాడి ౯ 

సిననువిరోధ మేశివ వసకృతికిందలహోసిచూడుమా॥ ల చది గ 



iy) 

గీ 

క్ర 

ఉ॥ 

కో 

వ॥ 

(పధ మాశ్వాసము 

మందిరు[దగణంబునందిముఖంచాది నడువంగద గునువ నయునమునకు 

మునుపుభరుడెదె వమని తారక|బహ్మమయ మైన[పణవంబుమం(తమాత 

వినుమట్లకాక పటినపా(త మజుబుట్టి బెట్టనసూ త్రముల్ భీమఫణులు 
గ టు J ల 9 

పాలాశదండంబుపద్మాక్షు కో లెమ్ము పంచశిఖల్ జటాపంచ
కంబు! లకిరి 

చారుకృషాజినంబుగ జాజి? ౦టు 
ష్ 

నొనలి మేధావిమన్మధ థభసిత మిది పి; 

నొకినిక్షుటనమునాతివటనగా ని 

వేరయొండని తలపవిను కుమా రా॥ 

ఈవేషముబూ నక భూ 

దెవుడుగా నేర డెద్దితెర గై నమహో 

దేవునిభ కికి వెలితియే 

భావింపవుగాకబాలభా వముక తనకా॥ 287 

కానక గన్న బట్టివని గక్కు_నసధిక్క_రణంబుసేయకి 

మ్మెనొడ బాటు సేసినను మెకొననేరవునీ విధంబువై | 

ఘానుసులించు కేనెరుగ గక్కు_ననిన్వెలి సేతుర పనీ 

తోనొడగూడ మాకులము[ దుంగగ జేసికొనంగ బో లునే॥ 289 

కులదీపకుడగుతనయుడు 

గలిగెన్మే లయ్యెన నగ గట కటకొడుకా। 

కలనాపకుండవె మా 

కులమునకుకా మొదల మొదలిగుర్ర లికొం టే॥ 28) 

కావుననీభ క్రియునీ వుపడ్రటుపడుము కడువునబుట్టిన పట్టివిగావున వలసి 

నంతయు వింత సేయక చెప్పితి మింతనుండి మాకుసీకునుంబనిలేదని 

నైమ్రార్యంబులు దోపంబలికినవి బసవండు దండికిట్టనియె॥ 24( 
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చ॥॥ 

గీ 

గ 

వ॥ 

పలికెదుమాటిమాటికిని |బాహ్మ్యముభ క్రిపదంబుగామదిన్ 

ధలచెదుగా క వే రయొకదర్శనమయి చనుబాహ్మ్యామందునం। 

దులగురుమంత తదై వత విధుల్ వివిధంబులు ధ్యానధార ణా 

కలనలు వేరె వేరెయటు గావున బాహ్మ్యముభ క్రిమార్గమే॥ 241 

గాయ తికగ్మ్నిముఖము[బహ్మ శిరమాది రుదుండుశిఖమావరు ౦డు 

హృదియు 

వసువుల [పాణాదివాయ. పంళకమి6 యోనివర్నముడిల్ను దానిగోత; 

మరయసాంఖ్యాయనంబక్షరంబులసంఖయిరు వదినాల్లుమూడెసగుపాద 

జు శి ల గ్ 

ములుకుకులారుతల ల. బాణ సంఖ్యణు ననిజవ గా ,)బుయాజ్జికమున॥ 242 

గాన శివభ కికిని (వాహ ఇగ తికిసకి కొల 

కర్మములు వేర వేరయౌగాదొదై వ। 

మనగలేదెందునదియుసాంఖ్యాయనో క్తి 

దానిసాంఖ్యాయనుడుజె ప్పెదర్గురుండగా॥ 243 

తాను సాంఖ్యాయనమ త పధానకర్మ 

జడుడుతత స్పో౦చ్యమానవిశ్వస్వరూప। 

సహితబహుదేవతోపా స్తిసరణియెన 
యట్రిగా య్య తిశివభ క్రికనుమతంబె॥ 244 

మజీయు,పతిదిన కర్మా నుసంధాగంబగు గాయ (తీతం తంబునకు 

దై వంబులు నాచారంబులు జపంబులు విహితంబులుగావున సాఇాన్మో 

వషెకసాధనంబుగాదు వాద డు మ దియుట్దుండ నిమ్ము షగ్ధర్మ నాతీతంబ? ఎ 

జారిన దద క మార్గంబుపినుము (విశ రత య రతవిశ ంతోముఖ 

విశ్వతో బాహు) వని కృతినుతింవ (నరురిస్టనరాం 10) బనశ్ళృతు తుల 

నతీ|క్రమించి వెలుంగు సిడాడిః సధ్యు గి ధనంబు సచ్చి ,దానంద కందం బగ చ 

శ్రీలింగమూ రి యేదె వంబటి బగబైట్రవేల్చుజేనిం చే వటి ససంచంబుగా 
ఎజి శబ డా a) ము టు 

నించుకొని త ఉముణికొల్సినటి భకులహు ముక్కంటి మూ రి కరతలా 
(స) (a ఇరాణీ ఉడి 



44 

_m 

ox 

| 
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మలకంబు సేయుచు (నగురోర ధికం) బనునిగమివచనంబు బొగడనెగడు 

సర్వాత్మ స్వరూపుండు మాసహి త సర్ధురుండు మంతం రాజంబునంబ 

రగు షడక్షకియెమదీయమంతంబుజటాపటల  భస్మరుదాక్షవిభూతి 

తత్వం బస్మదీయవేషంబుఘనవై రి పటల విటపిపాటనపటుకుఠారధారా 

యమానమానితాష్టాంగసంగ తంబాత్మీ యభ క్రిపదంబే తదావరణపరిణతు 

జూచి నంతనె సకలపాపక్షయంబును మోజాంగనా పరిబయంబునునగు 

నిది ఫలపా౦ ప్రీ మాతంబు యిటమీద లింగ సేవనోత్క్బృష్ట విశిష్టఫల 

మిట్టట్టని వాక్కు )వ్వందలంప దరముగాదుకావున జీవన్ము కికరంబగు 

భకియు | బాహ్మాణ్యంబువేరుగాని యా రెంటికి నై కమత్యంబుయు క్రంబు 

గొాదలంపకుమా॥ 245 

కలపుషడ్డర్మనములనగా ధరి, తీ 

గలసీయుండునొ కండొకండిలనెపుడును। 

గానశివదర్శనము వేరెఘనత కెక్కు 
గానిజగత్క ర్య పాశసంగతముగా దు॥ 246 

రండునుసమమని కొందరు 

దుండగమునగొవ్విపలుకుదురుదు ర్మా రుల్ | 
(a 

ఖండేందుధరునిభకుం 

దొండుమతముదొడుగ-రకయూధమునబడుగా॥! 247 

ఆనిశ్ళతులు|మోయవినిరే 

వినియునునపేలపలు కవిపు9లకుదినం। 
బునుదినకరది క్పాలక 

వనజాసనముఖుగొల్యవలయుడావెలయరా॥ 248 

కడువడి బాహ్మణ్యమునద 

విలియునుగొలిచిననుభ క్రవిషయుడగుది 

డిలభక్తుండ ౫ భకున 

క లవడునెట్టద్యిజతక్యమరయగవలదే॥ 249 

G 
(ర) 
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An చూతపీజంబుపుహీ పెత్తుజాతివప 

al 

క 

వేముగానేర గటులనువినుముసహజ। 

లంగ నుండు కశక 1సంగమాస 

వేసిబహువేపతా సేవచేసి చెనడు॥ 

కులసతియట్రనిశ్చలనకుందల (కిందగుభ క్రియు కిని 

పు9లతర గొన్న వశ్యగతివబొందుగ నందిముఖాదికృ త్యముల్ | 

సలిపియునీశు వేషములుసన్ను తసీ శో్యరమంతరాజముం 

దెలిసియునేక నిషజననేరరుపొరులపావ మెట్టిదో॥ 

ఇలువేల్పులనెడబాయుచు 

బలు వేల్పుల గొలువదమకుచాటియెవ్యాసా। 

దులశా పము! పెరేపగ 

దర మేసత్సధమునొందచషనిందముకు. ॥ 

a] మాకొడ బాటుగా! సృతిసమాహిత మా దగమునిష జప్పెతిం 
NN త్న 

గాకభవత్సమాగమమొకాని కయప డునొల్లధా(రి పె। 

కారులు వెంచినంతకలకంఠముకూయు నెరావుకావగి_' 

మీకును మాకునే మిపనిమిన్నక యుందడుమీరు మీగతి _ || 

ఎక్కడితలిదం డులు 

మీ రెక్కడి బాంధపులుధర్మహీనులుఎ”కు౬ "| 

దిక్కును బసయునునారయి 

ముక్క_ం౦టిగణములెయి తరమూర్ధుల నొల్లనీ . || 

పీన్నయ్య వూసీ గ రయ 

చెన్నుయ్యయుతండితాత చేరమకోంభుం! 

జేన్నుగగో ల్సిన భక్తుల 

నన్నే లెడువారునాకు నేద్గడ య య్యువా॥ 
గ్ 

£5 
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వ॥ ఇటివి పతంంబునహంబటియాడెదరేని మీరుమీయంతనుండుడయేను 
చు [కోఫీ 

నాయంతనుండెవనని నవహోతరియ నాగాంబయు దానును నచ్చోటసుండ 

రాదని కదలియ మంచగమనంబున ఫణిహరిమందిరంబునకు నరులువరగ౦ద 

నరుడెంచెనంత॥ 256 

బసవన్న "పెండ్రి మహోత వము 

గీ భాగినేయో వనయదిదృ ఇగరుండు 

మాదమాంబికసయిదోడుమహితయనుడ. | 

బీజరాధీశు బండారి పెతిబసవ 
య 

ధీరుగనుగొనియాబలదేవమం (తి॥ 20 

చ॥ భవికిదనూజని య్యనని పట్టిన నే మములెల్లనాత నూ 

భవబసవన్నగాె కొ నభాగ్యముబొమ్మని మేనయల్లునికా। 

సవినయ భంగి బెండ్లి కిని సమ్మ తిజేసితదాజ్ఞబట్లణ 

స్థవరసుఖంబుగా శుభము సాటగబం పెను మేటిభృత్యుల౯॥ 258 

వ॥ అట్టుచాటంబంచిన॥ 

సీ క స్తూరివిధులగ లయం గజల్రిరి ముంగిశ్లముత్యులము]లిడిరి 

పందిళ్లనూత్నరంభ స్తంభముల్లటి ఎ ద్ధముల్ దాపిరాడాడగలయ 

బంగారు మేడల పెడికుండ లు బెట్టి రందు ేేతవములుపొం దుపరచీ 

రంగడి ఎధులయందు [కందుకొనంగ తోరణం బులునిల్పిరూర మిగుల 26 

గీ! శోభనోల్బణమెయున్ననుభగ మెవ 

మందిరంబునలంకరింపగ జేసి; 

పరమమా హేశ్వరార్చనావరవశాత్ము 

డగుచుదనయా త్మజనులతో నాడెనిటు॥ 261 ౧ 



47 టసవపురాణము 

క॥  రండొడయలవేగమపీ 

ల్ఫుండెదురుసనుండలెండులో పలకిటతో। 

డెండనిపండినర తిని 

ల్వుండనికూర్చుండ జేయుడుత్సవయు తులై 1 9౧2 

గీ సం భమం బునజంగ మస్వాములకును 

వ॥ 

4॥ 

క 

సీంహపీరికలిడివారి ఏ పదములు; 

గడగిపుష్పాంజలునానర్చుగంధి మాప 

దీపకాదులొసగిథ కిదిటుకొనగ ॥ 2069 

ము హోతు) లకు వితూతివిగంబులరాంచి వారిసవ ము నవ ఆమ్మ హాత్ముల మాతివిడ్య | ఏమ్ముఖంబుసము సమ్మ 

దంబొదవ నాపురంబునంగల సకలకవిగాయక వందిమాగధ నటేజ 

నంబులంబిలుపించ వారలుం దారలెరింగిన తఆతరంగునం గోలాటంబు 

గోలాహలకేళిక జోరలుజోకలంపెకకుండనడు పుచుండి కొండుగడశుద 
అ 

సాళక సంకీరంబుల నాలాపంబులాపాదించి తాః మానంబులం జెవులకు 
షా 

ల 
జవులుపుటం వాడుచుండి రొకపటున నెచ్చరికపరాకజయ బొంగు 

లు 

భళాయని శబ్రాయమాసంబు గా నగ్గడింపుచుండిరట్లు భరకులు హర 
} చ a 

యుక్తులై "పేరొలగంబుండి తమలోన॥ 264 

భ క్రిరసా భిషికులయి బాడెడువారుబురాతన[పధా 

త్యు క్షవిశేషగీతగతి కుబ్బుచునుబ్బుచునాడువారునా। 

ద్యోక్తులవై దికోక్తలనియుక్నతిసన్నుతి సీయువారు 

దదృక్తులగొల్వగన్లొనిముదంబున మొక్కుచు రారలుజా॥ 204 

ఈలీలనున్న వకుల 

పాలికిబసవన్న వచ్చిపాడాంబు వృులడ' 

దేలిదుకూలయుంగ బొగి 

దాలిచిసీ తభసితదిగ్గతనుడై పిదపణా॥ 268 
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క్ర 

వ॥ 

Ca 

గీ 

క! 

పధ మాళ్యాస్వమ్చు 

నుదుట్యతిపుం్యడ రేఖలు మనోహరలీలధ రించియెవల౯ా 
మదిముదముం| బసాదకునుమంబు లుపూని కోర్రీర యష్షిజ 

న్నొదవగనక్షమాలి కెల సూసముగావహియించిమీద గే 

లిదలుకుమెతఎ౦టె కి టిలింగ పసా య తమన్మలారము.=-| 967 

ఆనందా శులుదొరుగగ 

మేనుసరోఘాంచకముగమిన్నందగ భ 

కానూనవాదుకాతతి 

దానం బెతనకుమి సలధ న్యంబుగదా॥ 9 

అనియోడ యలయడుగుల పైబడి న స్క_రింపుచు తన యడుగ్నల్ప వొడ 
యలుగనకుండ మడచి వెనుకదాచిపుడ మిన ప్పళించి తొడల పెమో చ్రేత్రల్రిడ్ష 
మోడ్పుంగేలుతో కుంచితాంగుండై తన దొంటిరూపంబు దాల్చు నోయిన 
ననిమిషుండై భక్రలంజూచుచు భ క్రిశృంగార పారంగతుండై యున 
బసవన్నంగన్ను లారంజూచియేచిన గతి బలదేవదండ నా యకుండిట్టనియే 

"లగ 

a 

ధన్యుడనై తిదానని ముదంబుననెప్పుడుగంగమాంబయడా 

కన్యక దెచ్చిశంక రుగణంబులకుళా వణ మిల్ల జేసియా। 

మాన్ఫ్యులయాజ్ఞనా బసవ నుం|తికీబెండ్లియొనర్చెనన్యసా 
లై ౧ 

మాన్యముగానిలగ్నమున మానవతీతతిశాసలొల్కగ ౯|| 970 

శంభుభక్తార్చనవివాహాసత్కి 9 యలట 

తదనుమతియెదలపముహూ రం బునకై; 

భ కగణములసత, ఫా ల్రపాబలమునటవి 

చి తమది యనజనులువచించి ర వుడు ఆదియెట్టిద నిన॥ 07] 

ర క్కెవమున బహ్మాండము 

లొక్కటమను పంగ జేరవనోపినశోర ణు; 
ల్రెక్కి_౦తు రెఘనములుగా 

దక్కీన్మగహనివహ చం వతారాబలముల్॥ 979 
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వ॥ 

శా 

చ॥ 

4 

4 

గీ 

i9 

అనియిట్టు భ కజనంబులాడుచుండ బసవండునిండు వేడ్క భ కమండలి 

కభిమతార్థంబులొసంగి వసుధ సాష్టాంగదండ _పణామంబులాచరించి 

లేచి ముకుళితకరకనులుండగుచు మంజుభాషణములనిటనియె॥ 
య 

*బన వేశ్వరుండు నిజసురు దర్శనార్హంబు వెడలుట* 

యిలీక ప్పడిసంగ మేశ రము నందింపొంది మాసద్గురుం 
౧ 

డెల్లప్రుకావసియించుదత్సద యుగం నీక్షించిభావత్సద్భ; 

గ్వాల్రభ్యంబువహించువాడ సనుచుడా గంగాం బకాత్మాగజుల్ 

278 

సల్లాపంబులొనర్చుచు వెనుచనడా సంతుమ్షడెయేగగ౯ా 1ఇట్రరుగనరుగ॥ 
౧ 

బసవనమం|తికన్ను లకు బండువజే సెనుదేశించేం దుడిం 

పెసగవసించుపట్టణ మహిశవిభూషణభ క్రిభావనా। 

భ్యసనస మాగ తాఖిల దిగంతసదృసితావమాలికో 

ల్రసదసమానజంగ మ కుల్మవతిప త్రియుయు కిభ కియె॥ 

ఎంతమహాత్ము డొక్కొ_ బస వేశ్వరుడాపురిమూజ సగం 

బంతటయుండియుందలప దాసతినెన్ము దితత్సదిద ౧౧౮ 

చింతను జిహ్వదల్ స్తుతిని జేరిచరింవక యుండ జేసిధీ 

మంతులుగౌరవార్చన [కమంబిదిబొమ్మనినిచ్చ మెచ్చగన్డా॥ 

అప్పురివె భవంయిలు గులాధిపునంతటివాని కై నవ 

జప్పనథక్యమన్న నురిజిప్పగ వచ్చు.3యేరులెల్లబు*। 

తాప్పరిపూర్జులదు9లుసురాదు9లు తద్దనులెల్ల భస్మ పుం 

గుప్పలుగో వులెల్ల సురగోవులునందులు కో డెలన్ని యుడా॥ 

తరుచయంబెల్లరు (దాషతరుచయంయి 
వసములెల్లకుసు మితో పవనములబల। 

లందరునుదేవతాసుతులాడు మాట 

లన్నియునుభ క్రిపరిభాషలాప్తరమున॥ 

274 

278 

276 

277 

28 



ర్) 

CA 

వ 

ఉ|| 

క! 

గీ 

కల్రరియుంగృతఘ్నుడును గర్వియు[గోధియుదుర్మ దాంధుడుం 

(బల్రదుడుం,బహాసకుడు [వాత్యుడులోభియు గాగడీడు నుం; 

జల్పర వెట్టుదిమ్మరియు జారుడుజోరుడుజాడిక్ రునూ, 

రెల్ల వరిభ9 మింప నొకడేనియుగానబడండుతత్సురిడా॥ 279 

ఆట్టొప్పుక పృడిసంగ మెశ్వరునకు భక్తులెదుర్కొ నజని యద్దెవదేవు 

మందిరాశంబుననిలిచి సాస్టాంగదండనమస్కా రంబులాచరించి సమంచి 

త పుశాణోకుల( (బసుతిం చెనప్పుడు॥ 280 

పూర్యపుగొరవాకృతియ వూర్యముగాధ రియించి శిష్యద్భ 

కృర్ణముగాగనీ శ్వరుడు గారము వెల్యడివచ్చినభ కిమై। 

నుర్విపయి౯- వినమ9డయి యూరక యున్నకుమారుగౌగి టకా 

బర్వినవేడ్క జేర్చి తద భంగురభ క్తికి మెచ్చినట్రనె౯॥ 281 

ఇచ్చకముగాదువినుమిటు 

వచ్చుచుబోవుచుజరించువారలచేసీ 

సచ్చరి తమువినిసంతస 

మచ్చువడకాదాలునహర హముబసవన్నా॥ 282 

గతాకాలశివభ క్షగణసమాధృ తభ క్రిమితిదప్పకుండగ మెలగవన్న 

భస్మరు దాక్షముల్భ క్రిదాల్చినవారి శ్రీకంఠు గాజూడుమీకుమార'। 

శూలిభకాళిదుక్మీలంబుగన్నను మేలుగాగ్గైె నుమీకొమార 

శతృలై ననులింగసంగతుతై రేని మితులుకాజూడుమీకుమార॥ 2883 

పట్టినట్టీ వతంబులేవట్టునందు 

నించుకయు జారసీ కుమీకుమార। 

భక్తులెడ జాతిభేదంబు పట్టకునికి 

మీరినట్టిపధంబుసుమీకు మారా ॥ 284 
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క॥ 

4 

4 

క్ర 

క్॥ 

ఆదిశివభ క్రిపథమును 

గాదనుదుర్దను లమృత్యుగతిబొరి గొనుమీ। 

వేదో కభ కిగతియి వ్ 

మ్మేదినిపె వెలయ జేయుమీబసవన్నా । 

చేర్నకుమీమనంబు శివశేషము గానివదార్థమందుకం 

దర్పునిభారిచారి పరనారులమోములుగాంచికన్నుల। 

ల్లార్పకుమీశివై క శరణావళిలో పల పంచక త్యముం 

గూర్పకయుండు చేమిగుల గుర ౪గు[తో వసుమీకుమార కా॥ 

మెచ్చుగజంగమంబుగ నుమీననుగా బసవన్న నిత్యముం 

దచ్చరణంబశేషమును దత్వరతింగానుమీనుతిం పుమీ; 

తచ్చరితంబునావికకు ధన్యతజెందక మోసబోకుమీ 

చిత్చరకంటిజోతికడ సేయునుబట్టినబాసదప్పిన౯ా॥ 

ధీమదరముమమరువకు 

మీమదినెడకడరదలపుసీ మముసత్యం। 

బేమ్మాతమునెడపకుమీ 

హేమాచలచాపుగొల్వుమీబసవన్నా॥ 

అనిమృదుమధురోకులతన 

తనయు[బబోధి ంచినతడ తని మొక్కులుగై 

కొనిగోంగిట జేర్చి ముదం 

బునగుడిలో జోచ్చి తోంటిపొలు పుననుండెడా॥ 

అప్పుడుజూచుచున్న జసులందరునచ్చురుపందియిత డీ 
తప్పడుసంగ మేశ్యరుడు దానతనూజునకాత్మ మార్గముం। 
ఉొవ్పడ జెప్పిపోయి గుడిజొచ్చెనుకమ్మరగాకయుస్నము 
నిప్పురినీతపస్వివసియింవ గగందు మెమాటలేటికి ౯ 
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గీ॥ 

చ॥ 

చ్॥ 

[పధ మాశ్వాసము 

సంగ మేపనకెంపసద్భక్తుడో బసవన్న సంయమివేషమతిముదమున 

నచ్చుగాదాదాల్చి యరుదెంచివోధించి యరుగువె కమ్మరనంగజారి। 

యదిగార ణంబుగా నధినుతింవగజూడ నరుదయ్యపుణ్యులమైతిమహిమ 

యిట్టుండ వలపదాపుట్టువునకుఫలం బేట్టైసమసమున్న నేమిఫలము॥ 20 1 

నల్లవో బసవన్న పినాకివాహ 

యవురబసవయ్యలోక[తయెర వంద్య! 

చాంగురీబస వేశ విశాలకీ ర్తి 

భశిరబసవకుమారసద్భు క్రిసార॥ 292 

వనరుహానేతినిచ్చియును వస్త్ర మొసంగియు బుకుంవండియు 

స్థనకుని చెండియు౯ శివు మనంబలరించినతొల్లి భక్తులీ। 

యనఘచరితు9డై న బసవన్నసిజ స్రీరభ క్రియు కిమె 

బనిగొనుచున్న వాడ భవుబట్టకబై టననుండ జ్మిత మో॥ 298 

అనిగొనియాడగా బసవ డగుడీమంటవమధ్యభూమిభ 

కనివహయుకుడై రత్మితికాలములగుమూ ర్రిగొల్బుచుకా। 

జనులశృతీపు టంబులకు సారెకువిందువుగాగబాడుచుకా 

దినములుబుచ్చు చుండెను సుధీజనముల్దనుసన్నుతింపగ౯ా॥ 294 

మహాస౦గ్రర॥ బహీ రంతఃవూర్ణభా స్వద్భన వసమభిదాపాణలింగ పసాదా 

క॥ 

వహపాతీభూత చేతో వశ గతక రణవ్యాహృతిధ్వ్య సమోహా। 

ద్యహి తో ద్యద్యుష్ట వాబావ్యసనమద వికృ త్యావిషట్కో ళ మేధా 

మహి బాహోమాత్మ జ|పేవిముఖనిఖిలసన్మా ర్గవిఘ్న పపంచా॥ 995 

బసవెశముఖ్యపమథ 

(పసృమరమహత్మయు కబసవపురాణా। 

ద్యసమ శీ గంధనిబం 

ధ సమంజసవాగ్విలా సన వ్యవ్యాసా॥ 296 



బసవ పురొణము 

చామరఠర॥ ధరాధరాత్మజాహృదళ ధామకోవలాయశా 

సురాసురరగమ్యరమ్యశుదబుదిభూష ణా; 
శ 0 (a 

చరా చరాత్మక_పవంచసౌఖ్యదుఃఖమగ్నతా 

హరాహరాపరావతార హారిభూరిసదుణా। 

గద్యశఇది శ్రీమత్చాలకురికి సోమేశ్వర పసాదలస్ద 

పబంధనిబంధన శక్తియు క్ర శ్రీపిడుప ర్రి బసవ 

నార్య సత్పుతకులపవిత సోమనామదేయ శివ 

కవిిపణీతంబై న బసవపురాణంబనుమ హా 

_పబంధంబునందు (పధ మాశ్వాసము 

శ్రీసాంబసదాశివార్పుణ మస్తు. 

లద 

రికి 

297 



శ్రీనదాశివాయన మ; 

బసవపురాణము = ద్వితీయాశ్వాసము 

క్ర॥ 

గ 

మ॥ 

మే॥ 

దా) 

ఢ్రీమద్దురుకర నిర్మల 

తామర సోద్ఫూతదేహద శిత విమోహో। 

ధీమద్యందితసుగుణ 

స్రోమోజ్యలపాలకు రికిసోమారాధ్యా॥ 

దేవమున్నుమీరుద్విపదగా వించిన 

బసవచరిత మేనుభ వదనుజ్ఞ 

బద్యహృద్యకావ్యభంగి నానేర్చిన 
యట్లువిన్న వింతువవధరింప్పు॥ 

ఆటక ళ్యాణపురంబునందుబలదెవామాత్యుడాత్మాత్మ జం 

బటుభ క్రింబసవన్నకి య్య|బమధుల్ భావంబులంగాంచి యు ౯| 

త్కట హర్షంబునబిల్వనం పజనుజోక౯ళంక రై క్యంబుబొం 

దుటయు కాబిజ్ఞలుడ య్యమాత్యమణి బంధు 1 ణీతోనిట్టను౯॥ 

కలడామీబలదేవధీమణినధికారంబుకాయంగన 

త్యలఘుండాత్మజుడై నన గజనితుండై న౯హితుండై ననా; 

నలికస్థాపిత వస్తు లై వలికిరా ఇ్మా ధీశుతో దేవమా 

జలదేవాత్మజ పాణభ రగల డొప్పంజెప్పిరప్పించిన౯ా॥ 

నీరాజ్యంబుసమ'స్తమున్నిలువన్నిరి ద్మపభా వుండుయో 

షారత్నంబగుమాద మాంబికత పస్ఫంతాసస్యంబుగం। 

వీరోదారగుణుం డువిద్విష విని ర్చేద్యుండు విద్యావయో 

ధీర త్వోరునయా న్వితుండుబస వాధీశు ండుషృథ్యిశ్వరా || 
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బసవ్ పురాణము 

గీ! ఆతనిమహాత్మ్యమింతింతయనగ వశ మె 

సక లజనులునెరుంగంగసంగ మేశు; 

దనకు (బత్యక్షముగ జెసికొనియెనతడు 

దగుభవ[దాజ్యమునకుబధాను జేయా॥ 

చ 

మ॥। 

4|| 

క్ర! 

క్ర 

విజ్ఞలుడు బసవన్న ను బిల్వనంపుట 

అనవినిసంతసి ల్రిమనుజాధి పుడాత నిదోడితేరగా 

నహితమం తిప జి భటదంతిస మేతముగా బన్నవా। 

రునుజనిసంగ మేశ్వర గుర్ముపఘణంబునగాంచిదీ ర్రదం 

డనుతులు సేసినేర్చుననొడం బడనిట్రనిరమ్మ హాత్ముతో ౯-| 

పునరుద్భూత కరంబునై బరగు స్వర్శ్భోగంబులై నరా మహా 

త్మునకు కన్నీ కొకలెక్క_గాకునికినేమున్నంగకార్యంబయ। 

ట్లునుగాకీశ్యరభ క్రియు కిరుచికీల లోకోపభోగంబునై 

చునెయట్రయ్యుబరో పకారమగుటం జూ వేమద భ్యర్థనల్ ॥ 

కావునమాదుపా౨ర్హనలు గై కొనివిజ్ఞలురాజ్యర క్షణం 

వీవువహింపరాజు ధరయేలెడునన్వచనం బగాని యం; 

గావలికెల్చని వపతి వన్నియునేటికి రాజ్యపూజ్యసం 

భావన కెల్లీ యవియ పద్దెడుకూటికిగ ర్రక రదా॥ 

ఆనివిన్న వించుమం[తుల 

మనువుల జేకొనుటభ క్షమండలరక। 

ర నిజాగమనంబునకది 

యనుకూలమకాదలంచియందరుగొలువడా॥ 

హరగణ పరివృతుడై త 
త్క_రుణామృతవారిరా శిదాదేలుచునుం। 

దరగతిబసవామాత్యుం 

డరు దెంచుచునుండనంతనక్కడన్ఫ ప్పుడు౯॥ 

808 
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రీగ 

él 

4 

గీ 

క్ర 

వ॥। 

ద్వితీయా శ్వాసము 

అంచలవారి చేబసవడం తట నింతటపచ్చురాకరో 

మాంచస మేతుడె వినినిజాలయము॥ పురముంబరిష్కి ౦యో। 

చంచి తభూములై చెలగునట్టుగ జేసియలంకృతాంగుడై 

పంచవిధోరువాద్యములు బాయకనుండగటే సె వెండియు౯ ॥ 2809 

దంతివదాతివీతి భటదండవతీ పతి ఏరధీరసా 

మంతపురోహిత | పతతి మాగధగాయకయూధపాదసం। 

[కాంతధరాతలంబదర గారతితోనెదు రేగిగాంచియ 

ల్రంతనవా హనం బుడిగి యంఘి౨చ రుండ యిపోయిముందర డా 810 

పరి హృతా హంకారు త కెకశ్ళంగారు విశ్వామరాకారువిబుధ చారు 

లో కవిసారునలోకానుసారు జంగ మగతవ్యాపారునమిత సారు; 

లింగగంలీరుగతాంగ వికారు విమల శివాచారుదిమలవిదూరు 

విరహితసంసారు వీరావతారు దేవాచలనిభధీరుడ  పపూరు॥ 811 

గలితసంస్కారుభా కిక ఘనమయూరు 
దమదనూకారుభసితరు దాక్షధారు। 

గుణగణాధారుదుష్క తకుజకుఠారు 

హృద్గతోంకారుచిర్దిత శ్రీకుమారూ॥ 812 

శూరుంజారుగుణాలం 

కారున్వినయ(వచారుగత మో హరుడా! 
సారశివాబారుమహా 

పాజుకాదీజ్ఞలుడు గాంచెబసవకు మారుకా॥ 918 

కాంచి యుదంచితభ క్రితాత్సర్యపియపూర్యకంబుగా తత్కాలో పచా 

రంబులునిర్వ రించి సంతుష్టుంజేసి కట్నాయత్నంబుగా బలనకటి ముందర 
ధా అ 

జెట్టి తనపట్టంవు టేనుగ పె నాజగజ్జట్టిం బెట్టుకొని మహాంధసిందురంబు లేడు 
నూరు పం డెండు లక్షల బలవత్సదాతులు గొలువ పన్నిదరు!బధానులకుం 

౧ ఇడా 
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బెన్ను దిగావించి యోషరాజ్యదురంధరుంజేసి మానసోలాసంబుతో వసుమతీళ 
ం 

se) 

బసవేశులువురంబు బవేశించి రాజమార్గంబున సడతెంచునప్పుడు॥ 

బస వేశ్వరుని గజారుథుండెనె పు “ంబునకుదో డ్రెచ్చుట 

రగడ॥ పుణ్యాంగనలునుబురములగలిగిన_పణ్యాంగ నలునుబసవనిగనుగొన _ 

నలరుచు వచ్చు చుగతిశయమగుగ తి_లలినాడుదురాలాపములీ గతి. వేడుక 

జెర వకవిసవిననన్నిట _ గూడగరమ్మాకొమ్మరోపిమ్మట = కాలిదొసగు 

గాకమరలనేశన _ నేలదొసగునవచ్చిననన _ యెవ్వరురా కుండేజనె 

యెదనన _నవ నీ వె ంటనడచడనేనన జనా నేకత మొకతెవునేగుమునీవన_ 

నీకా కనెనేనిదొనడ చెడదగన _ బతిగగ్చ నునినుబరపడెయునవుడు _ బతి 
వి, 

చ ఆం బరచినగ తిబడియెద నివుడు = బరవగిజూడ కవడతిరొపోనన_మసలక 

ముసుగిడిమగువరొరమ్మన ది అ గ్లాని యిననోన పమయనుచును ోకుమ్చు 

కలకయినౌలతిరొయనుచును _. దిక్కు.ల ర!  తరవరమ్మనుచు యు 

నెక డరవమేయింతినీకనుచు _ ఓడెబసవడు వలదిరొయనుచును __ 

Mans 

వాడెచూడుకులవరనుడంచును _ యి తరిసందడియెందుగబదనుచు __ 

ద తర పడక చేతరుణిరమ్మనుచు..గంటివెబసవునిక మలాశ్నీ యన... గంటి 
నెమోష్వముగంటిగారనుచు _ బాచితిగ దపదసుదడతియటన్నను = జూచి 

చూచిపోసుందరియనుచును _ మచ్చిరగనుగొనిమగుడెడివారలు 

హెచ్చినకట్టములి చ్చీడి వారలు న శ్రీ మెరయగి తమచెలు లునుదామును_ 

| పేమవిడియమ.ర్ని ౦పడివారును - నిచటచ్చుటపుష్పాంబలులిచ్చుచు_ 

(బచురంబుగనారతులర్భించుచు __ సందుడికో ర్వకనొధా ధ్యాగంబుల _ 

జెందిదర్శనములుజేయుజగుంబులు _ మదవారనుంవేడ్కుజసింపగ _ 

వా 2 YD yr జల + 4 , గలు 
సా రెకుబన ఐళ రు పినుతింవగచతగ౦వివ సతి ింసుులయగ _. సదరు 

Ur 

ul Sw Mf + ‘ rw’ an NS Waynes న; ve 
లకుదసి ఒసన్న లబడెలియగ.సపలవడపుంళువుప జాలు కము అలి యె 

ఇ 

జాంగుభ కాయ అనులును న | = ల ఎంచి ముందుథి టో Cu “గ పలులల 3 

క నందికోలలవడిహోరులు __ గరసతనా వెచక, ఎవాడచు _ సరదముషె 
మ 

4! 

కొలాటములాడుదు _ గరుగువారు తిపురాంతకాకొ యువ, . నిగతము 
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నాడెడునెలతలుచెలువున _ బసిడిగీటలపాటలవారలు_పొసగ చెలువుల 

గుప్పరిగలనారులు _ జేరువబేరణిచెలగెడియింతులు ౬ సౌరాష్ట్ర 

మ హేశ్వరగుడికాంతలు _ నాడనాడనిలచాడెడిభామలు __ గూడలి 

సంగయకొలువునలేమలు _ ననయము మెలపుననాడెడుబోటులు _ జన 

పతినాటకశాలవధూటులు __ బటువగుతేెజులఫౌజులపీింగలి __ జటు 

లగతింజనుజనవతిముంగలి _ గరులనెక్కి చనుగణమధ్యంబున.శ రము 

నకరములుచేర్చి[మొక్కుచును _ దరుచుమఃణికపుత లువులతోడను __ 
కొరలుముత్యపుగొడుగులనీడను _ నతమంతిశిరోనవరత్నంబుల-| పతి 

బింబముగలపాదనఖంబుల _ మిగులనొప్పుగమీ రినభ | దుని_జగతీబొగ 

డదగుసాకాదుదుని _ భ క్రివిహారువిబసవగుమారువి ఎ భ కిజూచితి 

రెబసవగుమారుని _ ననవుడు బసవనికందరుసమ్మ తి - మునిమిడి 

(మొక్క_గముద్రియయొక్క_తె _ యలనాగరోయిత డేనందీశుడు_చలియ 

యీతడేకివసంకాళుడు _ మగువయితనినెమాదాంబయుమును _ మొగి 

ఘనమగునోములచేబడ సెను _ తెరవయితడేబలదేవచమూపతి __ నెరి 

గూర్చినయీనీ ల వేణిపతి _ జలజాశ్షీతడెనంగయదేవుని _ బలుకగ 

జేసెనుభవదవతారుని __ సతియీత డెబిజ్ఞలు చెన్నపతి _ హతముగ 

మన్ననలందినసు[ వత _ యీతనిగనుగొను టేకన్నులఫల _ మీతని 
బొగడుటయేజిహ్వకుఫల _ మిట్టిమహాత్మునినిప్పుడుగంటిమి _ పుట్టు 

వుసఫలముబొందెనుమంటిమి _ యనివినుతులు సేయగవించునురతి _ 

ఘనపురవీధియుగడచియుభూవతి _ నగరిసమీపమునకునేతేరగ __ 

జగతీతలవతిసం భమమాడగ _ బరిమిత పరివృత పరిజనదీరుని ఒరి 

తవిచారునిబసవకుమారుని __ ననఘునిదనభ వనాంతరమునగై - కొని 

చనిమణిమయమగుపీఠికపె _ నొప్పుగనునిచియరోచితములుదగ _ 
నొప్పగజే సెమహోన్నతిమీరగ _ హ స్తీవాజివస్తాఛభరణములతి _ 
నిస్తులభ క్రిని వేదించియుపతి _ దనపన్నిద్ద రుదండేశలకును_ఘనునిగ 

పట్టముగట్లి వేడుకను _బసవుని కిట్రనుబల్లహు డిం పుల _ నసదృుశనారా 

జ్యమునకునాబల __ పతులకునర్థ్మృపాణంబులకును —_ పతివై నన్నును 

పొలింప్పుమునిను _ నమ్మితి వేయు ననంబనిలేదని _ బమ్మిన వేడుకబలి 
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క్ర! 

వ॥ 

గీ॥ 

గీ! 

గీ 

గ్రరి 

కెడునృవుగని _ సకలమోక్షరక్షకుడగునభవుని _ కొకనిని బోవగనో 

వుటెంతపని _ యరగొరలేకిట హరగణకోటికి _ వెరచిబతుక మిక 

వేయునునేటికి _ ధార ణిజనములదగబాలించెద __ నీరధి మేరుగనిన్నే 

లించెద _ ననిబలికినబసవయ్యకునిచ్చిన_ఘనుడుంగరమును గమ్మర 

నిచ్చిన _ గొనినరపతివీడో,_లువువీడుకొని _ యనఘుడు శివభ కాళి 

గూడుకొని _ జనపతిరాజ్యము జక్క బెట్టుచును లా ననుదినవి స్పుర దై 

శర్యుడ గుచును _ లై ంగికలీలాలసుబల సెలా _ జంగమభ కవశంబున 

వెల సె౯॥ 

ఆసచివాగణిబహురా 

జ్యాసక్తుండయ్యుజంగి మాస క్రరఖా। 

నాసదృశాదరణంబులు 

బాసలుగానుడువ వీర భ కిాయు కియా॥ 

అది యెయ్యదియనని॥ 

చెలగిశివరాతినిత్యంబు సేయుబాస 

భక్తులెలనుశివుడనుబాసభ క 

జనులనెగుల పట్టక జరగుబాస 

భక్రకులమె త్రిబలుకనిబాసమరియు॥ 

భర్గ్షునెననునడుగనిభా సభకు 

లడుగునర్థంబులెడ పనియట్లిబాస। 
చ 

భకులెడ వంచనలులేనిబాస భకు 

లేమివేడిననడంగిడికిచ్చు బాస॥ 

తలపులకొలందిబలి 3డుదండిబాస 

పలికినటులనడి పెడు బాసపలికి; 

బొంకిపొలివోనిబాసయేవంకనై న 

జలమువిడువకజనుబాసజరు పుననుచు] 

419 

818 

co స—_ అ 

920 
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గ్! 

గీ 

An 

An 

గీ! 

x 

బాసపర సతి పైదృషిబరువకుండు 

బాసపరధ నములకాసబడకయుండు। 

బాసవరనింద మెరయనిబాసమణియు 

బాసభర్గునిగొలిచెద బాసయను చు॥ 

పరులమర్శంబులొక పరిబలుక కుండు 

బాసపరసమయంబుల భంగ పరుచు; 

బాసవరవాదులనుభంగ పరుచుబాన 

భర్గదూషణవినకుండుబాసమరియు॥ 

హరగణ|దవ్యమంటకుండలరుచుండు 

బాసభ క్షవపుండయిపరగుబాస। 

భక్తులెటున్నసటును బర గుజంగ 
== GC (ap 

మాళిపాణలింగంబునునట్రైబాస॥ 

పామరుల వేడనాల్పనిబాసభవికి 

_మొక్కకుండెడుబాసదుర్మోహులై న; 

భవులకి య్యనిబాసదుర్భవభవాది 

బాధలకగపడకుండెడుబాసమతియు॥ 

ఇం|దియవిషయములకు వెన్నీనిబాస 

యమితకివభ క్రిజరియించునట్టిబాస, 

వేదచోదితభ కిసంపాదనంబు 

నాది? వంబునలరించునతిబాస॥ 
మాలా A) 

శిరముట్రిబాసయును శివ 

శరణులకును జేయచుండుస దృాసశివో। 
విర హి తమగుసట్టియు శివ 

శొరణులకునుజేతులె తుసద్భాస మహి౯॥ 

ద్వితీయాశ్వాసము 

821 

822 

8283 

824 

లీల ర 

320 
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క్ర! 

సీ॥ 

An 

An 

మ॥ 

ముట్టి 'బట్టిన వెనికను 

మెట్టనిసద్భాబో సధ మేదురమితియె। 

యిట్షివతములన్నియు ఇది ఫలి 
6౬ 

మటించెడిబాసపృషబి మూ రికిధ రొణ్దా॥ 

బస వేళ్యరుసచ్చరి తము 

బస వండేయెరుగుగాకపరషర్తులకు | 

వశ మావాక్కు_నదిలపగ 

నశ తగీపునకునలవియా నోకాదో॥ 326 

వీక తోకట్రగం ఖరత వెట్టిసారార్గంబుపోకజ్జానాగ్సి గాక 

(పతిచలగుండ విశ్ళ తభ శక్రిగండసు[వతముల పెంటమెల్మతుల "పెంట। 

సత్యంబుకలను,_వసాదం బుకొ అనుసత్క్మృృత్యంబుతాపదుష్కృృత్మమణప 

వేదార్థములపాటివిద్భృలకును మేటి నాదంబుకోలుపినయముకిలు॥[ $29 

శాంతిసంపదనలవునిశ్వపతినలవు 

దాంతికలిమియనై శ్వర త్వంబుబలిమి; 

నీతికోటవి వేకంబునియతితేట 

దయవసిం చెడునిల్లు భృ త్యత తిజల్లు॥ 830 

మతీయు తత్యంబుజాగసన్మ హీమడేగ 

సాధుసభ చెన్ను సతై కక సరణివెన్ను। 

బసవలింగంబుకేవలభ క్రిమాతు9 

డనగరాదనియందరు నభినుతిం ప॥ dal 

శ్రీబన వేశ్వర దర్శనార్థము గ్ క్ర్తులరు దెంచుట 

వినియొక్కొ_క్క(వతంబుబట్టు కొని వేవేగంద గేతంచువో 

రునుడాబట్టిననేమముల్ నడు పునారూఢ _పతిజ్ఞుండితం। 

డనీదర్శింపగవచ్చువారలు[బభా వానూనసద్భ క్రి క్ష్ఖో 

వనయోచూతమటంచువచ్చునిలసద్దె ్యరాగ్యభా గ్యాడ్యులు ౯ 02 



్రె్తీ 

గీ! 

క్ 

వ 

మ॥ 

ద్వితీయా శ్వాసము 

బసవనమంతిచేతను నపర్యలుగై కొను వెడ్మవచ్చభ 

క్రసముదయంబునాఘనునిగాంచినమాతనభ క్రిగల్లునం। 

చసదృశళలీలవచ్చెడు మహాత్ములు నాబస వేశనామతీ 

ర్ధసలిలమాడ వచ్చుజనలిద్దరలో వలనెందుజూచిన ౯|| 938 

కరితురగాందోశ వరరథారూఢులైవన్నె కెక్కుమకుట వర్ధను లును 

నభిలాంగసంగర్ముదాక్షము [దితులును విరచిత వస్తో౦ పవేష్షితోరు। 

జాటజూటులునుక క్షక రస్టగ శభాగయు త్రమాంగ్మపముఖోరుచారు 

పదవినందలిముగ్గ బాలేందుధ రులునుసన్ను తావృతులును సంయములును॥ 

సకలభవిపాకవర్టితాచార యుతులు 

భవిసహావాససంసర్గభాష ణాది 

విరహితులునీశ్వర ధ్యానవి శుతులును 
వసుధబసవన్న(జూడంగవచ్చువారు॥ లిలి ప్ 

లీగంవిలీనేం దియులును 

లీంగాంగవి వేకయుతులులీలాధృతనో। 

నాంగులుననేక వేషులు 

సంగనబసవన్న జూడ జనుదెంచుఘనుల్ ॥ 2236 

తదనం తరంబ సంబంధ సుస్టితియందు నునీచి నీయమాదికనిషావరులకు 
(అ) 

బియవస్తు సందోహంబులర్చించియిండ నియమించి వినవక బన 

వండు సద్భ_కిరాజ్యపూజ్యస్టితిం చేయు సమయంబున॥ 337 

రసవంతఠిబులు గాగ నోధ నపదొర్గంబుల్ (దికాలంబులగా 

బసవాదీశుడుబోనగా వెస లనంపజాభ క్యముల్ గోంచువా। 

రనలీ గేవాములందే యుండు విట మారధంసి భకొశిసం 

ఖ్యసహస్త్రంబులునాల్లుమూడులన నన్నం బెట్టు వర్నంబుగలా॥ 328 



బసవప్పరో ణము 

వ ॥ 

చ 

G4 

ఉ|| 

క్ 

క్ర 

ర ca: 

అని భక్రులాశ్చుర్యంబునోంది యానందీంప రుదాక్షము[దితు లాదిగా 

గల సకలశశిరళాధ రుభకుల నిష్టారసంతుష్టులంజేయుచుండె నటియెడ॥ 
జాన్ లు లు లు 

బసవకృపాకరోదరజ పావన విగహుడక్క నాగమాం 

బసుతుడుభ కియు కిరనపాణపదంబగువాడుదేశికో 

క్రసరణిషట్ స్టలంబులును దప్పకయుండగగన్న ధన్యుడీ। 

వసుమితిలో న చెన్న బసవండునుతిం పనొప్పునే ప్పుడు ౯-॥ 

లింగమయాఖిలాంగుడురులింగగ తాత్మ మనః (పవృ తిని 

స్పంగుడుజంగమ[పియుడు సారగుణాభరణుండుసత్కృపా। 

సంగ పదాంతరంగుడరషట్క_ నికృంతనశాలి *లుడు 

త్రుంగవురాతనాచరణధుర్యుడ వార్యుడు వేద వేదియు ౯॥ 

త్య కశుభాశుభ కియుడ పా పపునర్భవవిభముండుని 

రి రశివెకమర్ముడరరీ కృతజంగ మలింగభ క కిస; 
ద — 

ద్భ కకత ప్రమోదుడనుభావిసదాబస వ వేశ దేశికా 

స క్తమనస్కు_డై యతనిసచ్చరణంబులుభ క్రినిత్యము.-॥ 

సేవింపుచుగొనియాడుచు 

భావింపుచుహర్షబాష్పపరివృతద్భగొ 

జీవుండై జీవగుణము 

బోవిడిచిపరాత్మ నిష్టబోంగుచునుండు౯॥ 

సపాణలీంగలింగియు 

తత్పా౦ణద్వితయనీ రదనీపుణీయుమనో!। 

ఖ,పాదుర్భవదనుభవ 

ధీ|పా పుండ గుచుసన్ను తీంపగ వెలయు ౯ా॥ 

829 

840 

841 

శ్మ2 

443 

14 



గ్ర 

చ 

గీ॥ 

క 

మ॥ 

ఉ || 

వ॥ 

రమణపీ పీలికా పనచరద్భ యన్ తీనతీ క మీంచి కా 

కమధురసత్సలంబుగతి గక్కునము కతజెంది గౌరవాం। 

[మీమహి తభ క్రిసార హితకిల్సిషగుహృతమః|ససాదభో 

గముననపారవశ్యమున గాలుచుసోలుచునుండెవెండియు.-॥ 49 

లింగ దేవుండ పాణంబులింగజంగ 

మత్పఏసాద్మపవూరంబుననుశరీర। 

మమలతరభ కినియమంబుహరగణును 

భవసుఖంబుధ నము చెన్న బసవన్నకునూ॥ 346 

శివునకు[బాణంబగుచును 

సవిశేష త్రివిధ శేషస దుచియగుచుం। 

(బవిమలజంగ మభ కిక 

నివాసమగుచుకాశుభై కనిలయంబగుచుకా ॥ రశ 

ఆతివాజ్మానసశంభుతత్యగతిపర్యాలో చనాస కిని 

(శ్రతునస్తోక వి వేకుజన్న బసవేపం బస్తుతింపంగనే 

రితరంబెతదుదారభ క్రివిధి స్వ శ్రీ దేశీ కేం దుండుద 
త్పఏతిభావై భవమాతడుఇ దెలియుదుర్దాంతాత్మయోగంబు౯॥ 846 

గాయకకోటులున్నటులు గావ్యక ళావిదులుబారనజ్ఞులు౯ా 

న్యాయనయాదివాదులును సాంగక ఎద పదాంత వేద్యులు = 

ధీయుతమంతులుకా బసవ ధీమణిగనొనరాగభూ తలం 

బాయతితోడదొడ్డ గెడసమ్మెననానుతి కెక్కె_ మిక్కి లి౯॥ 999 

ఇట్టు భక్తులుసనుదెం గుమార్గంబుల కస్తూరినలికిన పిన రవితిర్ధికల పై 

రంగుమీర క్రొ త్తముత్యంపు రంగ వల్లులబెశంగును ముకుశ మకుట 

మణిముకాఫలాది భూ3తోరణ స్తంభంబులసంభారంబులును.సందడి 

గొను నందీసమేతకేతనంబుల సంఘాతంబులును.నసోవవ్యాసహనాః 

కృతి|గాలు వాతవురాణ బంధబంధంబుసందంబును_నుడువథంబు 



బసవపురాణము గి 

దొడుకునడ పందిరులచందంబును వెలిగొడుగుల పడకంబును_దత 

వితాది వాద్యంబులచోద్యంబును._నాక సంబ దృ వఘూరి ల్లు వందిమాగధ 

వాక్యంబుల సౌఖ్యంబును.నంతక౦త కగ్గలంబుగా జేయించుచు. భక్తాస క్ర 

మది నంకురించి పెరుగంగ నభంగలింగ సంపత్ప౦భావంబుమెర సె 

యీశ్వ్యరభకుల నెదుర్కొనుసమయంబున-హార్దుత్మరసంగ తాంగ వికి 

యాయుకుండనె తి. భక్తులం జూచి యుప్పొంగియుప్పొంగి భయభకి 

యు క్రంబుగా. భక్తాంఘి పాదపడ్మంబులకు జక్క సాగి లంబడి 

(మొక్కి (మొక్కి యక్క_రదిరక భ కపాద రేణు పట లపర్యంకంబు పె 

బొరలిపొరలి భ కదయామృతధారలో దొప్పదోగిదోగిభ క్రదివ్య 

శ్రీపాదో దేకపాదోధి మధ్యం బునందేలితేలి.భ క్రహిత మహితవస్తు సమ 

ర్చణ పర్యాసంపద|వాలి|వాలి_జంగ మపరతం|త తాకృతగత సమఖభ్య 

ర్చనారతి సోలిసోలి ణ కనిర్మల నిత్య పసాద సేవాహేళాకరత్యం 

బువం (గాలి గాలి_.భానురపచోవిలాసంబున భ కసమ సవంబు నోరారం 

జేసి చేసి __ భ క్రకథాలత| పధానంబు జుట్టుముట్టుకొన్న గాంధర్వరస 

పవాహంబు (గోలి(కోలి _ దరహసిత వికసిత్యాస్యుండై భక్తులా 

లొకింప నింపుగా తదాస్టానరంగంబున ఇలంగఏచు నాడియాడి _భ క్త 

పదభ క్రి పారవశ్యంబున జొక్కి చొక్కి యా భ క్రజన పార్థితసారక 

పాణమనంబులు వినయంబుతో నొవ్పంగించియొప్పగించి. పరమ 

తత్వార్ధద్విభ క్రముఖ్యుల దత్వబోధపాదోధిక నిధానమధ్యంబున ముంచి 

ముంచి నిర్మలభ క్రి సంపక్కామధ్వంసి భక్తుల |బవిమలభ కి సంప 

దలం దేల్చితేల్చి __ వెండియు కామోపభోగ లోలులనంగనారత్న 

రాజుల( బూన్చిపూన్సి _ వస్తాంభరణ థ నధాస్యకాంతుల వస్తా భరణ 

ధనధాన్యంబులం దనిపితనిపి _ రాజోవదారంబులుగోరు మారారి 

భక్తులకు రాజోపచారంబు లొసగియొసగి _ అషవిధవిశిష భ కికియా 
శి కు నానున్ 

పురహరభక్ర్తుల సాషాంగళ క్రినర్చించియర్చించి _ గురునాభుని భ కిని 

బద్దళుద్ద బుద్ధి నిట్టనివినుతింవదొడంగా॥ 850 



క్ 

క్॥ 

క్ర॥ 

క్ర॥ 

జ 

చ 

శా క్రిత సద్దుణశ్యర గ 

వి శ్వేశసదా పసాద వేదాంతమయా। 

శాశ్వత కై వల్యదభ 

శేశ్వరగురునాధనిన్నునేనుతియింతు౯ ॥ 

ఆద్యంతరహితనానా 

విద్యాత్మషడోద్భనావివేకాగతిపా। 

పోద్య త్తిమిర విభాకర 

సద్యో మో క్యపదాయిసత తముగొల్లు౯॥ 

అవి వేకతిమిరసరిహా 

రవికారదశిష్యశీర్షరా జిత హస్తా 
భవసంచిత పాఘతతీ 

నివారణధురీణ నిన్ను నేనుతియింతు౯॥ 

విశుంతభ కజనాంత 

ర్వికారింతిమదాశ మప) విష్టమనోబ్దా। 

ఏళారిం తగురుకృపాయ 

కాళ్ళిరితహృదయేళసీ పదంబులుగొల్లు౯ా॥ 

ద్వితీయాశ్వాసము 

391 

8§2 

లీలిరి 

spy 

ఇట్లనేక వచో మచ్చర్చి కల జన్నబసవండు సిజదేశికుండగు బసవరాజుం 

బరిస్తుతింపుచుండె నాసమయంబున॥ లిరిరి 

| సంగ మేళ రుడు అల్లమసు పభువవు తారమున | 

| కిష్మండగు బస వేశ ్యరుల( జూడవచ్చుట, | 

మనసీజవై రిమూ రి యనమానయశుండుశుభాశు భభ కియా 
జననజరామృతి పభృతి షడ్విధ భూరివికారమారుడా। 

ర్యనుతుడు వెండియు౯ాసమహి తాహితకాంచనభోషదుఃఖసో 
(శ 

ఖ్యనుతినిగర్హ ణుండు విగతాంగగుణాదియతీంద9యుంతును క 896 



బసవ పురాణము 

క॥। 

క 

క్ర 

క 

క 

దానప9తిగ 9 హాదివి 

హీనుడు మానా వమాన హేయోధేయో। 

ధ్ధూ ననకృతిధానమధా 
దినేతగమానసుండుదీనిది మరియు జ ॥ 

సంకల్పవికల్పహృదా 

శంకాతంకాం తరుదిత శాత ౦వవిజయా। 

లంకారుడింద 9జాలస 

మాంకూరజ్ఞగ తవిభ మాతీతుండు౯॥ 

పరమపదానందామృత 

పరవశమాననుడుము కభాసురదేశుం। 

డురుతరగాంధ ర్వకళా 

పీరసుడు ఘనకారుణా త్త వీళ్షాబ్బుండు ౯ ॥ 

అశరీరశరీరధరుం 

డసదృుశ శ బ్ఞాత్మ కుండునాఖ్యాభిఖ్బా। 

వశగతుడ భావిసద్భా 

విశ మదమాన్వితుడుదై్వైతవిద్యాధికుడుడా॥ 

ముల్లోకంబులభ క్రిక్రి 

నెలయగుచునెగడునంత రిజ్యాయోగ। 

పోంల్హావాసమనత్స 

త్పుల్తాబ్బండల్దమను పంభుండచ్చటికి ౯|| 
ర జ ౧ 

లీంగెచ్చానుసరిక్సి 

యాంగుండుగరసలసీతాపోజ గతీ! 
ఉ 4 లి 

లీంగా లింగ చ్చిద్ద 

కృంగపరవశుండునగుచుజనుదెంచునెడ డా 

67 

రఫ్ 

858 

లరి9 

880 

861 

న62 



గప్ 

క ॥ 

వ॥ 

గీ॥ 

గా | 

గీ॥ 

ఇదియేరుపలమిదిమి 
లా 

టిదిగటిది చెట్టుతో 9 వయిదియనుశ ౦50; 
టు చ అ 

మది బెనగసీకనడ వగ 

నచవరతె యవియయోలకరుగై-నరుగరా॥! లర! 

ఈద్భగ్విధ వభా వంబుసకు (జనంబులు మనందున సిచ్చెరువంది 

యమందానందంబునం గరారవిందంబులౌదలలందాప్పుకొలిష యనల్న 

వచోమచర్చికలం గొనియా డుచుండు బసవనిభ క్రి రసప౦పూర్ణార్జొరాశీ 

వెల్లివిరిసివౌడు వందదియ్య విధి పరంపరాసంపాిపిత సద్యసు వా సవ్య 

పాత9ంబగు నహిత9౦బునుంబోలె ఏిజయంజేసినా॥ 364 

మణిపరికావిదుండై నవణిజుకడ కు 

దివ్యరత్నంబుచనుదెంచునవ్యలీల। 

(బభువుదనుజూడ గారాగ బసవరాజు 

సంగ మేశ్వరునందపొసంగ గాంచి! 3069 

ఆనందాళ9లుగ న్నులందొరుగ గానంచందదంచపరణా 

మానీ కంబులొనర్చిగద్రదడగ ళం డై సన్నుతుల్ సేయుచు ౯; 

నానాకారవిచిత 9రత్న రచనా నవ్యోరుసింహాననా 

సీనుం జేసినపా9భ వాం చరుచిము ౦ చీపా9ం౦తక్చ. కముజా॥ 866 

ఒడలజీవము గలియునులేనిహాని నెన్నడుగలియునువ ర్హనం బులేని 
వానిగన్ను లపే9వులై నలువందేడు వానిలింగ మెపా9ణమైనవాని। 

జేతనుండరుచిని కేష్టితంబగువాని ఖ్యాతీలేకయునతిఖ్యాతివాని 

భాషలమీరినవరమభాషలవాని తలపులమీవినత లప్పవాని॥ 367 

హీనగుణుడ య్యుగుణములనిచ్చు వాని 
పణవయు తుడ య్యునేర్పడబరగువానీ। 

(పభువుసద్భ క్రియుక్తుడై బహువిధ ముల 

బూజజే నెను బసవన్న టుధనుతుండు॥ గ్రీర్తిపి 



బసవప్పరాణము 

క్ర లింగకతూర్యస్వనములు 

నింగియునేలయునుముట్టి సీ రా జనము; 

ప్పొంగుచునిచ్చి పురసలి 
అ 

రంగుగబంగారుప శెరంబిడి యందు౯ ॥ 

ఊ॥ 

An 

క 

య. 

చ్ర॥ 

పాయసముల్ పదారములు ఒప్పునుదేనియుభ క్ష్యలక్షలుడా 
(అ 

నేయిసి పిండివంటలును స్నిగ్రవుదుగ్గముబ్బురంబులో । 

జేయిడరాక యుండనెడ జేసివెసన్వెసదొడ్డ దొడ్డక 

శాయతితోడ జేసి బసవన్న విభూత ము కేతికియ్యగడా॥ 

సురియచముడ య్యజేక ప్రహలపాణి 

యందికొనియారగించిన యట్ల[పభువు। 

బసవరాజయ్య జేకళ్ట మెసవమెసవ 

నెల్పవారికి వెజగయ్యెనెట్టులనిన॥ 

లకయునెనబదివేలుస 

లక్షణులగు జంగవమంబు లకుజేసినభ 

శాక్షయ సంగ హమంతయు 
నాక్షణమ భుజించుబసవడధి౯ాంబెట్లన్ ॥ 

దానికినాత్మలోబసవ దండ విభుండు దలంకకాత్మ దే 

హానుపమోప హారము మహారతినర్పణ సేయబూనిత 
ద్దీనిధిభు కిపాతక నతిత్వరితంబున భ_క్తియు కిసం 

ధానపరాయణుండగుచుదానవసీంప దలంచుమాతలో-॥ 

బసవగదండనాయకుని భ కెకినిషకు నల్లమ్మపభుం 
అలీ t ౧ 

డొనపం మెచ్చిభ కతతిహూయనుచుం గెనియాడుచుంగడను!। 

బ్రసదసద్భుక్కృృపాలహారి లాలితలోల కటాక్షపిక్షణ 

(పసరణపాతుజేసికొని బాప్పురెయంచు చులించునీ|క యణా॥ 

గి? 

869 

370 

871 

972 

972 



70 

గీ 

చ॥ 

గీ॥ 

గీ 

క్ర్॥ 

ద్వితీయాశ్వాసము 

బాపు రేబసవన్న సద్భ కపాల 

బావు రేబసవన్న సద్భ కిలోల 

నల్పవోబసవన్నయానందమూ ర్తి 

నల్పవోబస వేశ్వరానవ్యకీ ర్రి॥ 379 

అమృతమునందుజెల్లు విమలాకృతిమన్మణి గర్భమందుదీ। 
పముచెరుకందుసత్సలము బై డికికమ్మ దనంబుచందన। 

[దుమమునపువ్వుచి తరువు రూపునజీవము బె డిబొమ్మబా 

ణముజని యించునట్ల జననంబువహించితి వీవుపుతకా॥ 376 

నాదుబసవదండ నాయకబసవయనాదిబసవయసంఖ్యాతబసవ। 

భకులబసవయా,బమథేందబసవనము క్రీశ బసపనాముద్దుబసవ। 

సంగమబసవ బసాద దజంగమ సద్భసవన సత్యసమితబసవ 

బండి తబసవనాబండారుబసవసౌ భాగ్యంబుబస వసం పదలబసవ॥ తీ? 

సత్యయు తబసవనిత్యత్వబసవ 

సంవిదుజ్వలబసవవృషభములబస 

వధిక జపనబసవధర్మ పథికబసవ 

విషధరునిబస వబహువివేకబసవా ॥ $78 

నంది కేశ (రుబసవసానందబసవ 

త త్వజనములబసవత త్వజ్ఞబ సవ 

సిద్ధ సాధ్య బసీద్ధ బబుద్రసిద్ర 

జనవినుత చర్య సౌందర్యసారబసవా॥ 879 

బసవయ్య జసవబవన 

బసవేశ్వర బసవరాజ బసవకుమారా। 

బసవ పభుండ బసవన 

(సృమర నామాంకలింగ భనభయభంగా॥ 880 



టకవ్పురాణము 1 

క్॥ 

An 

క్ల 

వ॥ 

ఉ|| 

ఒడలెల నోళువని కి 
(ఆ) ఆ టా 

నొడలెల్లను గాప్తపారు వుద కంబునకు ౯; 

నొడ లెల్ల శిరముగాలికి 

నొడ లెల్లను భ కిమహిమయోగిబసవుకు ౯ 381 

బసవాయనినజాలు బాసలొండేటికి బళువులకై ననుబబలుభ క్తి 

బసవాయనినజాలుబరికించిచూచిన బశువుల ౩ ననుభ క్రివొడము। 

బసవాయనెడిథ కవరులజూచినమాత బకులకై ననుభ కిపుట్టు 

బసవాయనెడిభ గ్రవరులజేరువజెంత మసలుజెంతువులకునెసగుము క్రి 

482 

బసవరోయన్న మా|తబ ల్పలుకు లేల 

నసమలోచనునకునై ననలరుభ కి 

బసవరోయన్న జాలునెబ్బంగినై న 

గరళమైన నను నమృతంబుగాకయున్నె॥ లీగ్ శి 

బసవాయన్ననుకులిశము 

కుసుమంబౌవెన్నెలయునగుంగార్చిచ్చుకా। 

బసవన్నాయనకా[తవ 

విసరంబునునాత్మ బంధువిసరముగాదే॥ a84 

ఇట్టిలింగై క్యసౌఖ్య కేశీలోలయు క్రియ జంగమపాణానుసంధానశ క్రి 

యును "భయ।బసాదసంయోగోపలు క్రియ [తిభువనంబుల నితరుల 

కున్నదేయని యనేకభంగుల |బభువధినుతింపుచుండ బసవండసద్భశ 

భ కియుకుండై భయోభయోభివందనసందోహంబందందగావించి నిటల 

తటఘటిత విశంకట పటుతరకరపుట విభాజితుండై యాపభువు 

ను ద్దేశించి॥ రీరీల్ 

త కజనావన[పవణ భావపరాపర శుద్దభ క్రికృ 

మ్మ కి కిసరీస హాయకు వమూ ర్రిసమ స్తకకాజ్లశారేథవా ] 

(బా కనభ కజంగమ ధరాధరసంగతశ్చంగవాసనా 

రి కశరీరమగ్నత వ రేణ్యశరణ్య దయాసయోనిగదీ॥ 886 



12 

గీ! 

క్ష 

గీ! 

ద్వితీయా శ్వాసము 

సీకునారగింప బెట్టనేనెంతవాడను 

నయ్యహరునివనిత నమర దొల్లి! 

హరగణావపలకు ననుచుజేసినవిందు 

చిట్టిగణము గొనియె నెట్టులనిన॥ 887 

గౌరీ డేవి హరగణములకు నార గింపబెట్టుట 

కై లాసంబునదొల్లిశంక రుడు శంక ంగింకరుల్ గొల్యగే 

శీలోలుండయి యుండుచున్న యెడ నాశీకాసనస్తుత్య శ్రీ! 

శైలేం దాత్మజ భ రకొల్వునకు వాంఛకావచ్చి వీక్షింపుచో 

(మోలకసర్వు గణంబులుకా శివుని సారూప్యాకృతింబోల్చుట౯॥ 388 

తినయుండీ తండనినుత 

గణమదియని మదినిదెలియగా లేకవెచా। 

రణమునగు నగజగనియా 

క్షణమగణంబులువిసృషకశర్యాకృతులె ll 389 టబ (an 

సామజశరభోష్ట్రం కారూలముఖులును గుక్కు టవనచర గోముఖులును 

మహిషాశ్వసారంగ మార్దాలముఖులు గేసరివరా వావి హంగసర్పముఖులు; 

ద్విముఖచతుర్ముఖ (తిముఖై కముఖులు నవముఖ పంచముఖ సహస్ర 

ముఖులు 

లంబోష్షలంబాక్ష లంబనాసికులును లంబోదరులతి లంబకర్ను॥ 890 

అజగ జూభీలకణు ర్యలు విజయకణ ర్య 

వీరఘంటన కణుకాలేకకణు ర; 

లొనయబహుళముఖులు బహుతనువులును 

బహుపాదులునిట్లుల బహుముఖులు॥  89t 

UN 
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క 

చ॥ 

Gl 

క్ర 

క 

వ॥ 

బహుకర్జులు బహువర్జులు 

బహుబాహులు బహుపదులును బహురూపదరుల్; 

బహుజిహ్యులునై నమహా 

మహులంగని మానసోద్యమా నసయగచుకా॥ 9? 

ఆతులనిజాకృతికాబొలుచు నాత్మపతింగని_మొక్కి వేడ్క_స 

న్నుతులొనరించిసంహృతమనోభపతావక భృత్యకోటిస। 

న్మతికివికీర్ణ మానస సమానసలీనశరీరులైరి త 

త్పృతిభకుమెగ్చువచ్వె హర తదణ కోటికి పిందుహెందుగడా॥ 898 

పెదిదనంచుభూత గణ బృందముముందర బెట్టిజెప్పితా 

నెట్టననింటి కేగి ధరణీ దజయత్నమునరామహాసభో। 

హట్టతలంబువంస మధి కాతలదత్యము అందుబందిరుల్ 

వుట్టగ జేసియ బ్రభవభూరితరాండ చయంబభాండ ముల్ || 394 

కావించి వివిధ బక్వా 

న్నావలి నిండంగ బేసి యమర|దుమసం। 

భావితఫల వల్ల వములు 

దావులు దొలకింపగాధ రస్టలిదాల్చెడా॥ 395 

ఘృతదధి దుగ్గాహారర 

స్మపతత్రీ ఘృతశ్షీరదధిరసాలరసంబా। 

తతులనిడి నదులముంచె౯ 

సతివాసన గట్టిరసర నాయన చయము[£౬-॥ 896 

మరియు చింతామణిమయా భిత్యం తరంబుల ససంత పదార్గబుంల 

నూనంబులుగానిర్మించి నిలిపి సురభిసురతరు బహూసహస్త్రజన గాన 

భూత నిజకటాక్షసీక్షణా విషేపమా[తంబున విచితతరవసు సంఘంబుల 

సంఖ్యలుగా నుపాదించుదుండె నా సచుయంబున॥ 397 
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ఉ|| 

4 

చ॥ 

చ 

ఉ|| 

క్ర 

ద్వితీయాళ్వాసము 

(పమధగణాధిపుల్_ పమధ బాలకునొక్క_ని బిల్చియంబగే 

హమునకునేగియోగిరములౌెటయు గామి యుజూచిరమ్మ నా! 

హిమనగజాత్మ జాంతి కమహిసలికి ౯ జనిబాలకుండు స్వా 

గమననిమి త్రముకదెలుప గౌరిగణంబుల దోడిదెమ్మనెళా॥ 

హోకులబోవుచుకావరవు బోయెద నాకొని పోవజాలనా 

మీకలదాయొకింత తనయాకలిదీరగ నన్నమన్ననా। 

లోకళశర ణ్యబాలునవి లోలుశివార్చున సేయజేసికూ 

రార లునోగిరమ్ములు జయావిజయాదులు దానుబెట్టగ ౯|| 

సరసరలింగపూజనము సల్పిపదార్ద చయంబునోదనో 

త్క_ రముగలింగమూ రికవధానముతోడ సమర్పణంబుజే 

సిరుచిరభ క్షభోజ్యములు చి తవిధంబునక శ్లమేరుభూ 

ధరములయంత లంతలుగదప్పగయుండగ జేసి మింగ గ ౯॥ 

సకలవృ్పరాతవావళికి జాలగ జేసినయంతవట్టు 

నట్టొక శి వారగించుటనగోదృవని వ్వెర గంది పాణనా। 

యకుకడ కేగినీ గణమహాత్యమునీ వ యెరుంగుదంచునూ 

రికెతలవాల్చియున్న మకర ధ్వజమర్దనుడల్లనవ్వుచున్ ॥ 

చిట్టిగణంబుగౌర వవిశేషమునీకు విచి తమయ్యెనా 

యట్టిడి కై నమామక గణాళిమహత్వ్య మెరుంగబో లద; 

ట్లిట్లనలేక వేదములు నెంతయభీతినుతీంచుండ గా 

దట్టమ మేయమక్షరమమత్య[ర్య్యమపారముపాయశూ న్యము౯॥ 

ఆతతగతి శృతులునసం 

ఖ్యాత సహస్తా౦ణి యనగ నా పమధులనే 

రీతినుతింపగవచ్చుస 

ధాతనమతిదన్ను బో లదడ యగమజియు కా॥ 

898 
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4 

4&4 

క 

క 

క్ష! 

AI 

అజరుల జేయు లక్షరులు యాడ్యులమౌడ్యులచెంచలాత్మకుల్ 

(తిజగ దఖీష్టదుల్ పభులు దివ్వులు సేవ్యులుభవ్యులవ్యయుల్ | 

ద్విజులణిమాదిసంయుతులు పద్యవిదుల్ నిరవద్యులు త్తముల్ 

గజగజసింహుల/ పతిమకాయు లు శభూరులుపిరులెల్లెకకా॥ 

రింగ శరీరసంభవులులింగమయాంగులు లింగసన్నుతుఠ్ 

లింగసమా శితాత్మకులు లింగగతాసులులింగవ ర్రనుల్। 

లింగమహానుభావులును లింగ సమర్థులు లింగాళాసనుల్ 

లింగగఖీరమానసులు లింగపినోదులు లింగనంగులు ౯౯|| 

లింగావధానయుక్తులు 

లింగాత్మసుఖై కసంఖ్యలింగృ్నవతులు డా 

లింగాభిమానరూప్పలు 

లింగవిహిత చేతనులును లింగ పియులు.౬- 

సర్వశుభోద యయుక్షులు 
సర్వాధిపతుల్ సమ. స్తసం పత్పూర్దుల్ | 

సర్వజగత్కా రణములు 

పార్వతీ నేనగ వేర్మెపమధులునువే రే 

మత్కాయము తత్కాయము 

తత్కాయమునాదునిత్య తనువ[దిజనీ; 

హృత్స_మలంబునగనిత 

త్సత్కారము సేయు మెపుడు సం భమంభంగిరా॥ 

ఈగణకోటియందొకని యిచృనుబద్మ భవాచండభాండముల్ 

వేగమప్పట్టునిల్చుజెడు విష్ణువిరించి బురందరాదులు.-। 

జాగులబెట్టుచుండుదురు సంపద నొప్పజనింపజేతలె 

క్కాగజయాననాగవిని గౌరినవిస్మయ యొ చునుండెనణా॥ 

78 

404 
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409 
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బస వేశ్వరుడు సంగ మే శ్వరులగు నల్లమ పభునుస్తుతించుట 

క 

క్ 

గీ 

చ 

ఏనాసీకునుభోజన 

మానందముబుట్టబెట్ర నెంతటివాడక౯ా। 

దీనిధిస తతోదితలిం 

గానుభవ పభువయభవ యగణితమహిమా॥ 

భా వాతిగో చరులస 

ద్భావో న పేతాంతరంగ భవభయభంగా। 

కేవలము క్రిదసంగయ 

దేవశరణుశర ణు దేవదేవస్తుత్యా 

అని బసవడు వినుతింపగ 

విన్మిపభువానంద మొంది విపులకృపావా; 

రినిమగ్ను జేసి స్వర్గా 
థు గి 

వనిరుహమణులతనియింట పరువుళ్లగుటకా॥ 

వరములియబోవకడ మగావగచితనదు 

సత్పరిసాదంబుక్ళ ప జేసిసంతంబు 

వలయునన్నట్రివస్తువుల్ దలచుమ్మాత 

వచ్చిముందట నిలువంగ వరములొసగా॥ 

పలికినమా టపాటియయిపాటిల బబినమన్ను బంగరై 

వెలుగగముట్టిన౯ బయల వేగమయా కృతిదాల్పజెయ్య వే 

నిలుకడగాగ మార్కొ_నిన సీలగళులా గెలువంగజంగమా 

యలసడికోర లై ౦గిక మహాక్షయసంపద లిచ్చుమచ్చిక౮ా। 

పరమత త్వవిచారణాభిదసుధా పాదోధిలో డీల్చిదు 
ష్క్టరమాయా మద మోహమత్సరతముః కాండంబుఖం కించిభం॥ 

గురదేహేం్యదియ ముఖ్యవె రిజయము౯ గోప్యంబుగా జెప్పిత 

న్నర తత్వాత్మకుగాగ దెలియ కియా పారీణుజేసెరావెసకా॥ 

410 

411 

412 

413 

414 

419 



బసవపురాణము 7 

ఊఉ | 

క్ర 

An 

An 

అంతటమీవనింగమును (వాణమునై క్యము పోందుసందుబె 

దాంతరహస్యువావ్యముల నాబసెవన్నకు చెలి\సంతతా। 

భ్యంతర యోగలక్షణములన్నియు జెప్పియరాలకాలపి 

భారింతినదల్చి యంత రము బాహ్మములింగ మయంబుకాదనుకా॥ 416 

ఘనతత్యాంబుధిలోదన 

మనసున దరిగొండవె చి మర్దింపగసం। 

దునుదయ మొందినశివత 

త్వ్యనిగూఢామృతము పొడమువలె నెజుగింపడా॥ 417 

వుష్తుముడియనీరు నుంచినవిధమున 

గప్పురముననగ్ని గప్పినట్లు। 

వనధిలోనబడిన వడిగండ్లవానచం 

దమునబసవడుంగెదానులేక॥ 418 

పభువుచరి[తము భక్రుల 

సభలదా జదివిననువిన్నిసద్యుఃక్నశేయ। 

శుభమును లింగాంగశుభా 

నుభవంబులు నిందునందునుంజే కూరు౬* 419 

దొంగలు వంగకామయులు లింగాలుగట్లుకొనిచ్చుట 

వెండియునోకనాడు డంతచ నాధుడు ఇంగ హమారాధ నము సీయునవనరమున 
దొంగలువచ్చిరా వంగనూహిాంచియ లింగలాతనీమందిరాంగణంబు। 
(దొక్కరామినెటింగి గక్కు_నకోక కొంగులుచించి నట్టియా గుడ్డలందు 
వంగకాయలుజుట్టి వలనుగాధరియించి లింగసన్ని హితులలీలజోచ్చి॥ 

420 
బసవనామాత్యు(గనిభయభా ౦తినొంద 

నతడుగన్నుల నవ్విమీకలుకలేల; 
లీంగవంతులుగానియ లింగులకును 

కూలి భక్తులయిం డ్లేల జొరగవచ్చు॥ 421 



18 

వ॥ 

చ॥ 

ఉ|| 

గీ॥ 

క 

ద్వితీయాశ్వాసము 

కావున మీరందరు శివభక్తులు యింక నొండుశంకలుచకి_ (గక్కున 

గూర్చుండి శివార్చునలుదీర్చుకొనండ నిన నుల్లంబులు రుల్తననొండొ 

రుల్ మొగంబులు బెగడిచూచుకొనుచు పందినిబట జనుదెంచి పందికి 

చిక్కుట వెరపింపంబోయి వెరచిసవిధంబయ్యెగదా మనపాలిటిదై వంబు 

యీజారిగడిపెనేని |బతుకుటలేకున్న చచ్చుటగాని మగుడి,తోవగాన 

మని కృతనిశృయులై కూర్చుండి॥ 422 

సరసరలింగసమ్నతుల చాటునళతులు సాగసాచికం 

దరముననున్న |గంధులు పదంవడి వీడిచిచూడ నప్పు; 

డచ్చెరువుగలింగమూరులయి చెన్నువహిం వెను వంగకాయలి 

ద్రరబసవన్న భావ సముద(గమహత్యము జెప్పనేటికి౯॥ 428 

కుంచము శివాల మంబగుట 

ఆట్రిదెగాదెమున్ను వ్యవహారముబోయిన చోట లింగము 
న్నట్టిశివాలయంబుగన వబ్బకయుండుట దోటివ ర్రకుల్। 

ఇెట్టిమహేశుజూడక భుజింపగవచ్చునె యంచుగుత్సితుల్ 

గుట్రుగగుంచమున్నిలిసి గొబ్బుననందరు సంభ౦మంబునకా॥ 424 

కొండగోగుదెచ్చి కుంచంబుబూజించి 

కాలకంరునిగుడి గంటిమనుచు। 

దోడి పెరికెనట్లు దోట్కొనిపోయిచూ 

పంగభకుడలరిభ క్రియు క్రి॥ 49§ 

జోవోరువెట్టివలగోని 

బేహారియువీటికలరి | పీతిగుడుచుడు జ "| 
హీహీమామల్తనస 

మ్మో హంబునకుంచము నకుమొక్కి భు జీం చెల 426 



టసవ పురాణము ల 

ఉ॥ కుంచముగొంచురండతని గొాల్బిభుజించనుగెంజగి టలు౯ 

మంచిగ గొల్బుకుందమది మల్దనయా వలి యక్కరల్ వెస౯; 

దృంచగజాలు దైవమని తోడివణిక్కులు లింగమూ ర్రిదూ 

షించినగంగ వీనులను జేతులు జేర్చి సభర్చనోక్తుల ౯|| త్వర 

క ఛాకుక్కలారా సాఇుత్ 

శ్రీకంతుని లింగమూ ర్తి జడనాడగజ; 

న్నేకుంచంబని నమ్మికగా 

కన్నన్నిటు రండుకండు గాక మహేశు౯॥ A2B 

క॥ _ అనితోడియబజుగునందరి 

గొనిపోవగ గాననయ్యెగుడిశిఖరంబుడా 

ఘనగోపురసాలంబును 

మునునిల్సినకుంచమభ వుమూ ర్రివహిం చెన్ ॥ 429 

An నందిముందరనున్నట్టి నాగహారు 

గాంచిదూషకులౌదలల్ వాల్సిచనిరి। 

యమ్మ హేకుండుబల్లేసడనగ వెల సె 

నత డుబల్లేశు మల్రయ్య యనగ వెలసె! శీలీ0) 

భక్తులు యీశ్వరుని ప్రభావములు చూపుట 

సీ; _ వెండియుగోట కోటండనుసొర గొల్ల మేక పెంటికయ తొష్పుడుడుద నకు 
ననుచుబాలన్నియునందు పెదిదుకంగగని తండికోపించికాలదన్న 

హరుదన్న దెట్టని యతడలిగొ డ్డంట నడచినదల దెళ్ళిపుడ మిగూల 

జనివుండరీకమ స్తక ముదు9ంచినయట్టులిందిట్లు గొట్టుం,డునంద తని కి॥ 

481 

గీ॥  వరుసగైె లాసహర్మ్యకవాటకోటి 
(పక్కల కూలె నాకుఠొరమ్ము లెదుర 

విఘటపనాటుకీలయో వింతయనగ 

మున్ను పెంటిక శివలింగమూ ర్రిగాదె॥ 489 



80 

ఉ॥ 

క్ర 

ay 

క 

గీ! 

ద్వితీయా క్వాణము 

బాపుకిబహ్మధీరు వరథభావసణ్ో న్నలరాశిలింగ మై 

యీవిపులందలర్భరె మ హెశ్వరుభక్తులభావమీక జ। 

న్మావసదంబుగాదె బసవన్న మహోన్నతభ క్రియు కిస 

ద్భావనత స్క_రుల్లిరిశు భక్తులునా ట విచితమె తరి ॥ 

కపటశ తంబులనై నం 

గపర్పిలాంఛనముపూనగామన్మ సజ 

త్కృృవపనగు మోక్షముశా ర్యే 

నపరీహా సేనయనవి నంగనువలదే॥ 

ఆచ్చెరువచ్చెరువనగా 
[ముచ్చులనచ్చులుగ జేసి ముదమారంబ 

రోళ్చ యముపసవారల 

కిచ్చియని పెముజ్జగంబు లరుగజాసరగకా 

ఉన్నలరా? ముత్యములగుట 

జంగమలింగ మొక క్కృదివసంబుననాబసవన్నయర్ణిన 

భ్యంగమునాచరించు నమయంబుననచ్చటికగి కాంచిమా 

లింగముముంగల౯ాదినములెక్క కుముక్కు నము త్రియంపుుము 

గుందగ బెట్టనేమము దదర్గ్శమునీ కడ కేగుదెంచితి౯ా॥ 

పదిపుట్టులము త్రీయములు 

గదలకనిమ్మన్ననట్టు కానిమ్మనుచు౯। 

సదమలలింగపసాయిత 

ముదమునజబట్టి దృష్టిముంగలిబర ప ళా॥ 

క ప్రైదుటరాశీవో సినయట్రి జొన్న 

లన్నియును ము తీియములైన నల్పనగుచు; 

నిట్టుపది పుట్టులనుసంఖ్యయేలమీరు 

వలసినన్నియు గొంచుపోమ్మ లఘుచరితా॥ 

483 

484 

4కిలి 

426 

487 

488 



బసవపురాణము 

క్ర్॥ 

క 

గీ 

ర్ 

క్ర 

గీ 

అనిబస పడువిజ్ఞాపన 

మొనరించినజంగమయ్యయును హర్షమునం। 

దనవలసి నన్ని పెరి కెల 

గొనిచనియెను మందిరమునకుకా వెసమణియు ౯|| 

మొరటద వంకయ్యగారి కధ 

మొరటదవంకయ యనియెడు 

హరుభక్తునిగడ కుజంగమయ్యయొకండు। 

ద్ధరగతినడు రేయరుదే 

రచించియదార పూజరాజద్భ కిక్లా॥ 
బౌ _ 

అతనిచేబూజగై కొనియయ్యగారు 

వంకదేవయ్య వినుముమ్మావతము దినము 
నొక మొదవుబాలుబిల్యవతియులే5 

లైంగికావసరంబు బల్లవటుగాన॥ 

అరుదెంచి నాడసీమం 

౦దిరంమందై ననుమదయ దేవార్చునకు "| 

దొరకునా వస్తువనీ వే 

దొరకింపమినీకు మేము వదొరకముపివప£౬"॥ 

అని హరభక్రండయ్యీ 

రనువేరొారునడుగనేను [గామాంతర షు; 

గనుగొని జాలింకనునె 

ట్రనియూ హాపోహ జేయు నవసలపమందుబ ॥ 

శంక లెబ్రనుడిగి వంకయ్యి చమయింట 

గొడ్డునందు పట్టి కొారటయందు; 

బాలుబ క్రీరియును బడయుదుసనసిభ క 

గణముదలచి కుండ గడిగి ఆచ్చి॥ క 

81 

449 

440 

1H 

& 42 

448 

రీ [క్షీ 
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4 

దా. 

గీ॥ 

క్ 

An 

ద్వీతీయాక్వాసము 

దోహనమాచరింప నవదుగ్గముదోరపు ధారల్రై స్తన 

వ్యూహము మునందుడిగక్ష ని యూర్చిత మద్దుటి గుర్పుబ్యతము॥ 

త్సాహ హముతోడగోసీ 'వురనం హరుబక్తున క్రీ? చ్చె భకుడు౯ 

స్నేహిత భంగిలింగమును సేవలదేల్పెజగ ద్ధితంబుగ ౯ Il 445 

చెప్పికొనంగవృద్ధి తతి చేతనువిందుము గానియన్నినీ 

చొప్పునదృషిమాతమున జొన్న లువన్నెకునెక్కు ముత్యముల్ । 

గుప్పలుగాగ జేసినయ కుంఠిత భక్తుల గానమిధ్రరకా 

నిప్పురినిట్లుజే సె బసవేసడు యీశుడుగాడెచూడగ ౯|| 446 

|. సంగ మేపండు మాయ వేషంబున బస వేశ రులను | 

| మూడ వగన్ను వేడుట 

ఆస్భ క్రమండలి హర్షించికొనియాడ నట్టులబసవండు నభవభ క్ర 

సమితి కోరినయట్లు సమకూర్చగాజూచి సంగ మేశుండు బసవనమం తి; 

వేడంగమదిలోన వేడుకబుట్టుడు జంగమభ క్తి బొనంగదాల్చి 

కడు వేగమునవచ్చి పొడ్రగనిమూడవ కన్నువలయునిమ్ము గగ లక న్వ॥ 

447 
సరసనా యత లింగవసాయతం౦ంబు 

హ స్తమునబట్రియెరుగుదు నయ్యనీ దు; 

మాయలనుచును ముకురంబు దాయబట్టి 

చూడుమున్నవి కన్నులు శూలిమూడు॥ 448 

ఆననయ్యభవుండగ్ధము 

గనుగొని నలికాక్షమందు గొనగనప్పడు౦; 

దనుదానె సిగుపడిపో 

యినిరాకృతి యగుచుబసవ డిట్లనిపలకేళా॥ £49 

ఓడకోడకు నీల్వుమో రోరిసంగ 
గటక టాయిట్టి వందలు గలరియందు; 

యెరగవేనన్ను సత్య మే హెశులిండ్ల 
బిరుదుమాకిది నడుగ నిన్నొరులభంగి॥ 450 
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| లలా 

గీ! 

గీ॥ 

An 

క్రో 

తవనిదినిను వేడ దానయ్యయనువున సిరియాలుగలతిసుతు జీర నొల్ల 

కనక వృష్టినడగ కరికాలుచందాన నడపింపబడిననుల్ నందియట్ట। 

గుండయ్యగతిగోర మిండ |పాయంబేను స్వర్గా పవర్గా దిసౌఖ్య మొల్ల 

భూతేసభకులు భుజియించిడించిన యావసాదముగలడారగింవ॥ 451 

నట్రిసంపదగలగంగ నంతకన్న 

నధికసంపదగలదె నిన్న డిగికొనగ। 
నీవుసుఖివాటమీభ క నివహమెపుడు 

మానకభవన్నియోగముల్ బూనెగాదె॥ఆదియ ట్రన్నను॥ 452 

ఆభిలభకాత్మనీ కభిషేక మొనరించు నతడుమాకోటకోటయ్యగారు 

కరకంఠమీమాల కరిపుష్పదంతాఖ్యుడ రిదివూ శారికన్న ప్పదేవు। 

డిద్దెగప్రైడిదిమా యింది రేకవ్యయు నమిశందిది మ్యెలమర్చు వాడు 

మృడనీకుభూతి పె ప్రైెడువాడొడయపకోడభ వస ర్వేశ యమర వంద్య॥ 

458 

మలయజంబేణుమూ రినీకలదు వాడు 

ఘనుడుమాయోహిశయ్యనీఘంటువాడు 

ఆరతులవాడువరదసోమప్పగారు। 

లీలవంటక పెలవాడుమౌశిగయ్యా॥ 454 

శూలి వడినీ కుసీవాడుచో శ విభుడు 

వెండియడ బాలమాచిరు తొండంది; 

స్వామిశాసనమునది మాసంగళవ్వ 

పశ్లిమిడువాడుకరీకాల పార్టివుండు॥ 455 

అ ల అ oI NG 

గరమరుదుగ నెంచగరిగె కావడివాడో। 

గిరములపరిన నలతడు 

స్థిరమతి చెన్నయ్యయమల దేహుడుమీకుడా॥ 496 



గీ! 

క్ | 

క్ 

గ్॥ 

ద్వితియాక్వాసము 

ఆర గింపగ బెట్టు నదివీరచోడ వ్యయడ పంబుగాడు రేచయ్యగారు 

పేరుబడ్డపసాది బిబ్బబాచయ్య వె ద్యుండుమీకును నమితాండిగారు। 

జీయ్యమాకళ్ళిదే వయ్యమీ వెట్టిడు శర్యపురోహితుల్ సామవేది। 

గురుడసీపౌరాణికుడు మాయిభటు మీహాస్యకరుడు కళియంబగారు॥। 
౧ 

4957 

(పభువవాగీశ నయనారు పాఠకుండు 

వెండికవిరాజు శ్రీపతి బండితయ్య; 

బండితుడు మల్రికార్డునపండితయ్య 

మరియు మీవేణు వాడుమా మాదిరాజు॥ 458 

హరమీనాదజ్ఞుడుక 

క్కరరదేవుడుగేసి రాజుగరణముదం డే; 

శ గరుడు జగదెవుడుగణే 

శ్వరుడు పధానుండు _పభుడసత్పంభుడ భవా॥ 1959 

ఇరవంతుడుగజసాహీణి 

నెరిజేరమయయశ్య సాహిణియు జోడ విభుం। 

డరలేనియోగి మరిప 

ల్మరునేకాంతంబువాడు మారామయయుు -॥ 460 

గురుడ బల్హహుడుమీ కుం టినసభఖినంబీ శంకరదాసిబట్రంకకాడు 

దొరయనేణాది నాధుడు వెంకమంచయ్యసుంకిడు బంకేశు బంక విభుడు। 

సురియచౌడయ్య మీసురియవక్లైడునా తడిలగులచ్చి రియారు హేళగిండు 

మదనారిమాబెధ్ర మహాగదేవిమీదాది మారు దబశుపతిమం[శవాది॥ 

461 
యభవమీసువిధానకళ్లయ్యగారు 

స్వామిశివరా_తిసంక య్యజాలవాడు। 

చెలిమికాడు భోగ య్యదాసిండు దాస 

మయ్యమీటచ్చు మాకిన్నరన్న గారు॥ 462 



బసవప్పఠాణము R95 

An 

గీ || 

క్ష! 

వ॥ 

గ్ 

మరియుమడివాలు మాచయ్య మడివాలుమాదవిభుడు 

నాధదివిటీడు కడమన నంబికోట; 

వెల్లనిడు వాడుగో డల మల్ల విభుడు 

దండికుమ్మ రికుమ్మరగుండ విభుడు ॥ 463 

దేవమీ వేటకాశు మా తెలుగుజొమ్మ 

ఘనుడుమహిళహాళ బహ్మయ్యగమ్మరీడు। 

దండికీలారి చం డేశ్యరుండుమీకు 

గురుడబలికుమల్ల య్యకొ ట్టుక ర్ర॥ 464 

కొట్టరు క రణముమీకుకా 

గోట్రరువాచయ్యగారు గోవులబిదుకురా। 

నెట్టన మొరటద వంకయ 

ఘట్టిగ గొడగూచిపాలు గాచురానికురా॥ 465 

ఇట్లు సకలనియోగంబులవారును మీరలై యుండ నాకు నేగొరంతయు 

లేదు సీదుమనంబున కెయ్యదియుం [బియంబై యుండు దానినిచ్చెదన 

డుగు మీయర్థంబు యదార్థంబుబొందిన డెండంబు దల్పడిలిన (బకృతి 

పల్పటిలినని య్యాననీ|బమధులానయని యనేక పకారంబుల బసవండ 

సమవిలోచనుంగొసరికొసరి భ క్రిపరవశుండై పలికె వెండియు॥ 406 

కాలకూటము కుత్తుకకురాకయటమున్న రాకాశిపల్రెలు వోకమొదల 

గౌరీవివాహాంబు గానికాలంబున [బహ్మాండములుగాన బడనినాడు। 

యిరునాల్లుమూర్తులు యలమిదాల్బ కతొల్లి హరివిథుల్ వుట్టని యట్టియడ 

సత్యాదిగుణముల జన్మించుటకునాది బుధ్వాదిసృష్టికి పూర్వమునను॥ 
467 

యెన్ని చూడంగ భ ర్రవీవేనుబంట 
కళవళించిసబోనియ? రాలకంఠ। 

యనుచుహరుతోడ మావంకమాచరించి 

విజయ మొందెను బసవయ్య విశ్యమెరుగ॥ 468 



80 

|| 

క॥ 

క్ష 

క 

క్॥ 

గీ॥ 

ద్వితీయా కారణము 

_బిజ్ఞలరాజుకు బస వేళ రులు యీశ్వర_ 

(ప్రభావం బు(యజూప్పుట్ , యా గహన 

వెండియునొక్క_ నాడుపృధి వీవరకొల్వున దండనాయకుం 

డుండుచునిర్నిమి తమున నోడకుమోడకు పంచునేల షె! 

గుండువడంగబట్టుగతి గొబ్బునజేతులు జూవజూచిభూ 

మండలభ ర్రనవ్వి యసమంజసవాకు_ల నష్పుడిట్టను౯॥ 

గోరంత బూదిబూసిన 

భోరున గొండం త వెల్లివొడ ముననెడివా। 

చారంభము నిజమయ్యెను 

ధారుణినీయందు బసవ దండాదీళా॥ 

తల కక్కిన భ కిరసము 

నిలవంగానీ కయిట్లునిన్నే చెనునీ। 

కొలువెల్ల జూచినగ జే 

తులురి త్రకురి తసాపుదు రెయెవ్వారు ౯॥ 

జగదీశు డిట్టుపలుకగ 

నగుచుకాబసవండు నిజగుణను తిదోషం। 

బగుననియూరక యుండిన 
నగుసభయని పలికెనిట్లు నరపతితోడ౯॥ 

[తిపురాంత కేశు గుడితూ 

రుపునారామడిను బురవిరోధికినెలవ | 
కపిలేశ్వరమని వెలయుం 
దవసియొ కండమ్మ హేశనకుసద్భ క్రి౯ా॥ 

పుడమి వెలయు నన్నూ రుపుట్టపాల 
మజ్జనంచార్చగా లువమాటి,_పాలు। 
వీధులెల్లంగపారంగవిపులభంగి 
నం ఘీసంఘర్షమునబంక మయ్యెనధిపా।. 

469 
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చ॥ 

గీ॥ 

An 

క్॥ 

ఆ|| 

ఆనంగరంబులోమధి తమమ్ము చుకాళవబో యనో యనం 

గానుతికెక్కు_ గొల్లస తీకాలుధ రాతలిజిరువారగా। 

నానెరిపేరు| గుచ్చి బసవా యనసీ చెయిసాచియిప్ప 

మ్మానినినె తీ పైకడ వమానుగ బట్టితిగూలకుండ గ ౯ | 

అనుచుగొల్లెతరూపంబునాస్థలంబు 

బసవరాజయ్య చేవినిబల్లహుండు 

పిలిచి తెప్పించియడుగనా వీరనారి 

సెప్పెబసవయ్యదనతోడ జెప్పినట్లు॥ 

జెప్పియంతటబోక యా చెలువతనదు 

కాలిరొంపియు జేరి పంకంబుజూపి 

యీతనిమ హత్యమునకిదియేంత పెద్ద 

యేరుగ వేశంభు భక్తులయిద్ధ థ _క॥ 

నరవరమున్నరువదిము 

గరిలోమును పెన్నదగిన గుణనిధిధ రణిం। 

దిరుచి తంబులుడ నగా 

బరగుంగర కంఠుభ క్రిపరతంతుండైె ॥ 

అతడు వానకాంమునల దొక ,_ దినమున 
పుష్పప తములకుబోయి కోసి 

కొనుచువచ్చుచునుండి వననిధి తటమున 
కాలుజారనేలగూలబోయి॥ 

విరులొలుక కుండ బువ్వుల 

కరడిగ బదిలముగబటికడువేగమునల 
లు 

స్టిరచి త్తంబుననా ధా 

శరణంబనుమా[తభ క్రశంభుడువుద్ది౯ా॥ 

87 

475 

4/06 

478 

4/0 

480 



ర్రిర్సి 

వ॥ 

క॥ 

క॥। 

గీ! 

Al 

ద్వితీయాశ్వాసము 

అవ్విధంబున బస వేశ్వరుండడుసుతోనం బడకుండ నన్నుంబ'వైనని 

పభానదుల సమక్షంబున నా వ్యా ధ్యకున కెరుగించి యింతియకాదు 

వినుమసి యుదంచితవాక్యంబుల నిట్టనియె॥ A481 

ఇ సిద్దరా మకృతియను భక్తుని ప్రభావము 

ఒకదినమున నేసాన్నలి 

గకుబోయితినచటిభ క్రగణ మెల్లనుభా। 

క్రికగోష్షినుండనచటికి 

ధృ తినప్పుడుసిద్ధ రామకృతి యేతెంచెబా॥ 482 

ఏతెంచినగనిసంతో 

షారిశయంబులను భక్తులత్యు ద్దతులై 

ఎతెంచియోసనము పె 

నాతనిగూర్చుండ జేసి పాంజలులగుచుకా॥ 493 

పలికిరిట్టనియతనితో భక్తులెల్ల 

1 విన్న పంబవధారువి వేకసార। 

శుద్రకరమూ రిలోక్కపసిద్దకీ ర్తి 

శుద్రసద్ధుణగణధామసిద్ధ రామా॥ 484 

అభినవ ।శ్రీగిరియను పురినిర్మి ంచి శ్రీమ ల్లికా రునస్వామిదెచ్చి 
0౧ డు 

యందు పతిష్టించియఖిల తీర్ధం బులుమూ ర్రివంతంబులై మొలవజేసి। 

దివ్యకాంతారముల్ దేజరిల్ల గ జేసిసంయమీందులలో నబరిగి నావు 

సేయించినాడవుక్షి తిమీదనన్న పానంబులు ముట్ట వెన్నండు మరియు ॥ 485 

సహజమకుటంబునళినలోచనమునమర 

నొడివినీడ యునడ చినయడు గుగాన; 

రాకయుండంగ దిరుగుడులోకములను 

సిదుయో గమహత్వంబునెగడ బొగడ ॥ 496 

yea 

ih 
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టే | 

య. 

G41 

వ 

గ 

ఇంతియకాదుమీరుపర మేక రుని త్యముబూజ సేసి పూ 

జాంతమునిందుయో గి కమహత (ముగం | బమదేం[దలోక మ; 

ర్యంబుల కేగి తాత్వికమ హాను భవాంబుధి దేలియా త్మలో 

సంతసమందుచుండి గిశ కాస్టలికి కా జనుదెంతురెప్పుడు౯॥ 487 

కావునమిమ్ము నొండడుగగావలనెరాబసవేశ ఇరుండుభ 

కావళిగోష్షియుండ గలడందుదొలం గ కయుండునండుదే!। 

వావిదుమౌళిపాఠిషద వర్గము లో పలనున్నవాడొ 

లేడో వెసనానతి మ్మనవుడు గావివియిట్టనుసిద్ర రాముడు ౯ ॥ 488 

నేడుమ హేనకొలుఇనకు నేజఎయా ఘమణందులేడొయు 

న్నాడోయెరింగి వేమరలినవ్యగతి:- జనుదెంచియంతయు౯। 

బోడిమిజెప్వువాడని దటోయెదనంచునువిస్న వించియ 

వ్యేడిమిగన్ను దమ్మి గలవేలుపురాయని గేహాస్సీమకు ౯-॥ 489 

ఇట్లు సిదరాముండు శుధ్రస్పటిక సభాసదనంబునుం [బ్రమథనివాసనం 

బును భకి నిజరసంబున కైెలాసంబునకుంజని తద, గంబున _బాగ్భా 

గభర్మమణినిర్మితంబై న హర్మ్యాంతరంబున దేదీవ్యమానంబగు సీంహా 

సనంబుపె సునాసీనుండై యుండ ఖండశ శిమండనుం గనుంగొననప్పు 

డప్పురశాసనునింగు గొలుపు గన్నులపంగువై యుండి నదియెట్టులనిస॥ 

490 

వామదేవభవోదృవ [బభండధరో[గధాత్స హుతాశవిధాతృశివులు 

లలిమహాతేః తృ లాలాంవదంప్టుంలు నవ్యసహ్మాన సినాకధిరులు॥ 
ఓ 

' 491 

వితరణార్చిష్మదునివృ తిగఏం గ 

కాక్షక రృనిధిక్షఖీ మాభిధాన; 
విషధరానంత సూక్మాఖ్య వృషభగమన 

రత్నధరబ భు హత్పృహర (వభృతులు॥ AN 



90 

స్సీ। 

An 

క్॥ 

క 

ద్యితీయా శ్వాసము 

శేమీశ హరివిధి స్వామిసొమ్యాక్షులు పరిభయా సక హాలా హాలవిరూవు 

లవృ్యయవ | జదంతాత్గంత శ్రీ ఘులు వటరు[దసహ వేశ వ|జధరులు। 

శంభుసంయో క బంచశిఖవియోకులు గుహరౌదబాధ క గోపవాహు 

లతులమాతంగరోహిత సాధ్యసవహానేశ కాపాలధరసు రంగ|పభృతులు॥ 

494 

చండఛండీళ విశ్వేశ శాశ్వతోర్గ్య 

కేశనా కేశరు ద విద్యేశయక్ష। 

పణావిచక్షులు మొదలైన పమధ వరులు 

శంభుచిహ్న సమేతులై సరగ గొలువ! 495 

శ్రీనంది నందినాధమ 

హానంద వృ షేందగోము ఖాశా(దిముఖుల్ | 

సానంద దండపాణి 

శానులు రుండాభరణులు శైలాభరణుల్॥ 496 

సర్యసుభదక దర్పక 

సర్వజ సమ సలోకచయసంహృతిక్ళ। 

తృర్వాత్మ ఏర వీరక 

శర్వధవళ లోచనతి జటధూర్దటులుకా॥ 497 

దారుక రేణుక లోకజ 

యారభటులు నిత్యనిష్క లాంగనిజబలుల్। 

భూరిబల నీలనిశ్యం 

కారూఢా భిఖ్యులును మహాకాళగళుల్ ॥ £98 

ఉగరూపులును శాంతోగస్వరూపులు విశ్వరూపాడ్యులు విగతరూపు 
లిభముఖజమనుజ క పీందశరభముఖుల్ ద్విముఖచతుర్ముఖ (త్రిముఖ 

ముఖులు, 

విముఖషడాష్ట పంచముఖులుసవముఖా నేకసహ్మస సంఖ్యాకముఖులు 
వికటాక్షవిమలాక్షవిషధరస్మరహరుల్ మృత్యుహరద్వితదై త్యహరులు। 
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గీ॥ 

చ 

క 

క్ర॥ 

(ill 

గరటిసెంధవ శార్టూల కర్ణవిజయ 

కర్ణఘంటాక రణ వరకర్ణవిమల 

కర్పులాదిగా గలయాది గలవరేణ్యు 

లంగ జారాతి కొలువున నలరుచుండ ॥ 

సనకసనందనాది బహుసంయమి సం తతియొక్క_ చక్కి దై 

త్యనివహమొక్క_యిక్క_ నమృతాశన జూటము లొక్కచ్ చోటసి! 

ద్రనికరసాధ్యయూధ మును ద్వాదశభానులు యక్షరాక్షసా 

దినిఖిలవర్గముంద గిన దిక్కు లుమిక్కిలి భ కిగాల్యగ౯ా॥ 

ఏకాదశాష్టనవసం 

ఖ్యాక (శ్రి స్థ రుద వసురులాంబుజ గర్భుల్ | 

నాకపళశిఖి యమదై తపి 

నాకివరుణ మాతలీశ నరవావహానులుగ౯ా॥ 

తమతమవాహనముల ఫె పె 

నమరంగానరుగుదెంచి 'యయ్యెదెసలడా। 

సమధిక సద్భ కి కిరసా 

ర్రమన ంబున నొరరనొకరు గదిసియుగొల్యకా॥ 

రే 

91 

500 

502 

508 

వుపమన్య వామదేవప వితపాణులు ర పిలరణంయ గో స్వకొతమునులు 

స్వేత దధీచివశిష్టశానకులును గొతమకాస్యప సూతముఖులు। 

మాలడవ్యసుబల మార్క_ం౦దేయపులహులు శాండిల్యవత్స కుత్సపభృలు 

వాదరాయణభృగు బకిదాల్బ్యపర్వతుర భాాకలంమౌదలంక్ కిమతులు॥ 
జ్ర 0) $ f\ బి అలాట్ 

భార్ధవాంగిరసోరువి భాండకాసి 

లాదమై[తేయ మంకణ చ్యవన నగర్ల। 

బల్బకి కిలా దసౌవర్గ[పబలనార 

దాతిమెతావరుణపుబస్వాది మునులు 

(0A 

గి0గ 



99 

క్ర॥ 

గీ 

క 

Gh 

4|| 

క్ర 

వెండియుజతుక ర్షుండుమృ 

డుండు సుమంతమునికస్యపుండునుపొల 

స్యుండును జై మినిదూర్వా 

సుండు[గతువుమందపాలసుడుగ ణ్వుండు ౯ ॥ 

వీరలాదియెనవేదవే త్రమమునుల్ 

వేద మోషణములవినుతి జేయ। 

గరుడ సీద్ద సాధ్యగంధ ర్య్వయక్షులు 

గానమునక్లువేళగాచియుండ॥ 

తుంబురునారదముఖ్యులు 

చుంది తగానములనే ర్పుజూపగనంబా 

బింబోషిసహితుండై 

యంబాపతిదొడ్డ కొలు వునందుండిగకా ॥ 

మచ్చిక సిదరామయమిమాన్యుడ వారితసత్స9దారుడై. 
యచ్చటికేగియ య్యభవునర్జిగనుంగొనిభ క్రియ క్రిమై। 

దిగతీయా శాాసము 

506 

907 

508 

మెచ్చు జనింపయొ య్యనసమీపగ తుండయి గేలు మోడ్పుచు౯ 

వచ్చితివినిన్న పంబునకునా కడ కజాగొనివిన్ము సన్మతిజా॥ 509 

నావినిసిద్దరా మునిపినాకిగనుం గొనిజెప్పు మన్నది 

వావసుధా స్తలింగలభవత్పద భక్తులుమీదుసన్ని ధిం। 

బావనుడై నక్రీబసవమం|త్రికిఖామణి యున్న వాదొలే 

డోవెసగాంచిరమ్మ నవుడుంజనుదెంచితి నానతిమ్మ నలా! 510 

ఆలోకంబననేటికి 

యీలోకంబనగనేలయేలోకములకా। 

మాలోమా(పమధులలో 

లీలాగతినుండుబసవలింగ మువినుమా॥ 911 
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క గురులింగజంగమములం 

సిరంతరంబునుండుబనవక్షే 

ధ్రర సిధ్ధ రామయాతని 

యిరవీశింపుమనితనదుహృద సుముదెవవం ॥ C2 సీ bo 

ఉ||  శంభుహృదంతరాళమున సత్యకర సలలంగమూ ర్రీసం 

స్తంభితదృష్టియు 2-సకలజంగ మలింగ పదాబ్బవందనా। 

రంభణలోలద క్షిణకరాంబురు హంబు పమోదమీనదృ 

కృంభవద శులు౯ాదరవిక స్వరవ క్ర్రముబెన్నుమీరగ ౯ రేల 

క॥ పర మశివధ్యానవిధా 

పరవశ భావముసబద్ద పద్మా సెనుడై 

సిరమతినున్నబసవనిం 
D 

బురవారుగణరాదిగాంచిహింగిశుతింజం॥ 514 

చ అమరుల వహ సపంకజములౌదలలం గదియించి మొ క్క_గా 

హిమగిరిరా జక న్యమదినెంతయునద్భుత మొందుచుండన। 

య్యమలగుణాలవా ల. బసవన్ననుజన్నుగ సిదరామసం 
(a) 

యమితిలకుండుగాంచిపమదాస్పదమానసు డయ్యిసయ్యెడ ౬ 1 919 

క్ హపరుడలవీరికటం పి*మ 
లు 

ధరసనంథధవంజాచి జనువదండా ఫి పుభా। 

సురమహి మముగంటిపినద్ 

తరుణీధ రనెందునిట్టిధన్యులుగల రే॥ 916 

ఉ॥| ఎననగాుననాదివృషభేం దుడనంజను రెండుమూ రులు ౮ 

మానినియేనయో ట|బధ మంబుశిలాదముగిం ది వృ తమం। 

దేనిఖిలంబుజెప్పితిని సీముదిసంశ య ముబ్దగింపస 

న్మానితుడై నయోఐసవమం|ఓిదలంపగభ క్రమా(తుడే॥ D117 
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టశిఖరిజమీబోటల 

కీశుడనగునేనేయ మ్మహీస్థ్రలిబసవా। 

రీశుండనుభక్రుడనై 

యా శంబెడబాసిజంగ మావళిగొలుజా॥ 518 

వెండియు బండారుబనవన్నసన్నుతమహాత్మ్యంబును మదీయాధిక్యం 

బును యోగవద్యాభిమానం బున నభివర్హింతు నంతమ్మాతన యతని 

నాయంతరాంతంబులుని యంతరంగబునెరింగికనుమితండులోక పావ 

నుం డేశులోకాదధిశుండ నీతండుసకలలో వో పకారుం డేనఖిలలో కసంహారుం 

డనితండు భ కరత్నభాండాగారంబేను భ క్తవత్సలుండనితండు భ్ రజన పాణ 

పదంబేను భకెకదేహుండ నితండు భ కికిరాజు నేను ము కికిరాజ యితండు 

An 

ననుచుగోనియాడు నాబసవన్న జూచ్చీ॥ రిలే 1 

పట్టభ్మదుండేను లింగ పట్టభదుండనితండు సచరాచరలోకానీ కంబులం 

జరియించు చరలిలగబేసు నచలింగంబు నితండు ద్వితీయళంభుం 

డేను గేవలశంభుండ (కమ్మ రమమ్ము నమ్మినెమ్మదింగొలచినంగాని 

భ కిగలగదతనిందలంచిన విర కిము కి జనయి తియగు భ కియు కి 

గలుగు మరియు (పాణ దేహార్దంబులు తద్భ కజనంబు లొసగం బోనం 

గం గై కొందు నేనితండు (పాణ దేహార్ధం బులొడయ లడుగనడుగిడక 

సమర్పించుగావున “బసవాక్షర్మ్యతయం బెప్పుడు పఠియింపుచుండు నతని 
వదనసదనంబునందు మచీయ్యగణంబులును నేనుం గదలకుండుదు 

మిదినిక్కు వంబు" కంబుకంఠివిను మింతియకాదు॥ 519 

ఏధ్వనిమదిలోన నెసగునేవ్పుడుభ క్రి యదియెల్రబసవమహాత్మ గాదే 
మరువ కెవ్వడుమది మమ్మి చ్చదిలచునా తండును బసవాంశ జుండుగాదే। 
బర గనెప్యినిమది బరగుజంగమభ కియుతుడునుబసవాభి మతుడుగా డె 

భ క్రిపట్టమునకు బస వేశ్వరుందక్క శక్రులుగలరె ముజ్జగ మునందు॥ 

520 
నోమృ గేక్షణ నామది నురడినట్టు 

యితడుసకల పమధగణ హాదయబద'ు। 

లందువలన నీరీతి నలరి యుండు 

౧ 
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IX oll 

క్ర 

క్॥ 

ది 

క్ర 

క 

“బసవామ త్యమునంభ 

కసనమూహములండు యభిమతంబే సంసా; 

రసుఖంబనవుడు శివహృద 

యసదనముననున్న బసవడభవునకనియె. ॥ 

నగ జేశ్యర బరికింపగ 

జగతిన్మందునకునై న సరిభక్తుడులే। 

డెగినేనచూ వెభక్తుడ 

నిగ మో కి౯ భక్తులెల్ల సీరూపుగుట౯ా॥ 

శూలివిను మొక్క_మసవీవి 

శాలకృపకా జంగమ పాసాదాంబుధిలో। 

దేలుభవము వెలినేనను 

మేలియగపవర సుఖసమృద్దుల రెల్ల౯॥ 
గ © లొ 

కావున్మకిమి కీటకశున 

కావహభవకోట్లబుట్టునట్టు జెసి భ। 

కావళి |పసాదభోగం 

బేవేశంగలుగ జేయు మేమియు నొల్రదా॥ 

అనవుడు నీపడుగ్భవబస 

వనిగనుగొని సిద్ధరామ వరునకుజూప। + 

గనివెరగందుచు శివునకు 

వినతుండె సిర్దరామ విభుడిద్దర కుణ-॥ 

తనుదెంచి యచటిభక్సల 

కునుబనవని మహీమసిద్ధ గురుడ తిభ క్రీ౯ా। 

వీనుతంప వింటినేనది 

వినుమని కాళవ్వనె ప్పె వినినిజ్ఞలుడు ౯-॥ 

99 
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క 

ర్ 1 

గీ 

ద్వితీయా శ్వాసము 

పుడ మిన్చసవనీ మహీమకు 

నడియాలము రొంపిలోన నడుగులుజారకా। 

బడుదునని శంకదడవిన 

బనతిం గడుచూరమంద పటుటగాద॥ 528 
(A) 

అనిసంతసీంచి కాళవ 

కనుపమవసారిభరణము లర్బించీకడు ౯; 

వినయంబుజేసి యండరు 

విననిటని వలి కెరాజు వేడుకతోడకా॥ 529 
స 

అసికాలా జాండ తత్వాత్మకుండీశుండు గరనరోజంబున గదలకుండు 

సర్వగడుండై న శ ర్వుభక్తులకునుసర్వు గతత్వమవూరమెట్లు। 

సరమయంబై న శంభుభక్తులకును సర్వ్య్వమయతసహ జంబుకాదె 

యణిమాదిసిద్దులు నతిదూర విజ్ఞాన దూర శవణముల దూరద్భషు॥ 

980 

లభవుభక్తుల కెంత శాఘ్యంబటంచు 

సకలజనములు |మొక్కుచు సన్నుతింప। 

నల్లవోయని బిజ్ఞలు డుల్లసులర 

బస వనికినవ్య భూషణాంబరములొసగె॥ b58| 

మహా(సగ్గర॥ (తివిధాంగా సంగిరంగా (త్రివిధ మలతమ స్తీక్షభానూపమానా 

క్ర 

Pe) ey అ We 4 తివిధోద్యచ్చై వదీజ్షా దివిములవిలసద్ధివ్యదేహవదత్తా। 

శ్రివిధా శ్రీలింగ విసర స్టిరకరణ గుణాధీశ మేధావిభూతా 

(తివ్ధాద్యాత్మాదినానా |త్రిపుటవిలననా దృష్ట శిష్య వశిష్యా॥ రెలి2 

ఆరీతభ క్యరోత్కర 
౭ జాలి ద్ర 

వర్ణిత భ విబక్యుసకి ల వస్తువీసరసం। 

తరితభవ శా తవధీ 
డు 

నిర్ణిత పు హింది జాల నిర్మలశీలా॥ 938 



బసవపురాణము ర్ట? 

(సగ్విణీ॥ నార వీర వతాచార పారంగతా 

దూరదూరోరి తా దుర్ గతి పస్సితా; 
యి (థు 

చారుకారుణ్యసంచారునే తాంచలా 

ధీరతాధికృ తాదివ్యధాతీధ రా ॥ దీసే క్ష 

గద్య శఇది శ్రీమత్పాలకురికి సోమెశ్వర గురుపసాద లబ్ద 

(పబంధనిబంధన శ క్రియు కక్ష శ్రీపిడుప ఠి బసవ 

నార్య సత్పుతకులపవి తసోమనామధెయ శివ 

కవిపణితంబై స బసవపురాణంబను మహా 

[ప్రబంధంబునందుద్వితీయా శ్వాసము 

సంపూణ౯ము, 

0.0 ౦-0౦ 00 

గీ శ్రీ సాంబ శివార్పణముస్సు, 

Ci బర 
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ని 
| 
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* 

శ్రీన దాివాయనమః 

బసవపురాణము,-తృతియశ్వానవు 

శ్రీరుుద భ కపాదాం 

భోరుహచింతానితాంత భూరిస్వాంత। 

పీర్యవత సన్మార్గవి 

హారా పాల్కురికిసోమ నారాధ్యవరా॥ ర్85 

వండియునొకయెడ బసవన 

దండేశుడు మం(తివరులు దానునుధరణిే। 

మండలపతి యనుమతిభట 

మండలికిని జిత మొనర మననిచ్చునెడ ౯॥ 536 

భో 

బసవని తాకగమునోర్యక తోడిమం తులు 

రాజునకు 'దిల్పుట 

ఒకవిటజంగమ వరుడచ 

టికిధనకాంక్ష మెయిగడువడింజనియీ పే; 

టికనిడియు న్నాయర్లము 
7 ® 

సకలము నీమ్మ నియడుగ బసవపడతగరిడా॥ 587 
ర 

ఇచ్చేధన మెల్ల విటజంగ మిచ్చ మెచ్చ 

దానిగతితోడి మంతులు దం|తసవా। 

లగుచుజనిరాజు గనియిటులనిరితమదు 

హస్తములు మస్తకమునను హత్తుకొలిపీ॥ ఏ8 
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ఉ॥  చెప్పినకొండెమౌననుచు జెప్పకయుండిన |దోహమౌనుమీ 

జెప్పీనయ'ై సేనలకు జీవితముల్ బసవన్నదిద్ధుచో। 

నవ్వుడుమిండజంగ మొకడ ర్హముసర్యము వేడనేరికిం 

జెప్పకనిచ్చెనాసచివ శేఖరుతో బనిసాలుమాకిక జ॥ ర్రిలీలి 

క్ర! అనితనమం|తులు సెప్పిన 

వినిజనపతి బసవమం|తి వేగ మెరావిం। 

చినిరూఢకోపుడై మా 

ధనమిటు దెప్పించునీ దిధానతసాలుకా॥ 540 

క్ర! దండింసరాదనుచు నా 

బండారము బాడు సేయ బాడియెనిన్నే। 

మందుము పరధన మొల్లమ 

టందురు మాధనముగొనగ నగునేసీకు౯॥ S41 

క మాసొమ్ము మాకునప్పన 

జేసి వెసం జనుమటన్న జిరునవ్వుముఖో। 

లాసములకా నాబసవరి 
౮0 

డాసచివులు వినగనిట్లు లనియెన్య పతితో ౯ా॥ లైల 

మ॥॥౫ హరసద్బ కిసురా ది శలమణిధేశ్వాదుల్ సదా స్వీయమం 

దిరమందుండగ వకుడాసబడునే దీనాత్ముడై దవోషక్ళ; 

త్పరికీయ దవిణాళి కెందయిన శుంభత్కుంభి కుంభస్టమాం 

సరసజ్ఞంబగు సింహకాబకము [గాసంబాసతో మేయునే॥ 543 

IE వెండియు మగ్రాల్చి విహఎంచుప*ంసంబు గోరునీపడియల సర్ముదావ 

సహకారఫలములా స్వాదించుకీరంబు దానాసపిల్చునే రేనుబండ్ర్లు। 

రాకామలజ్యోత్స్ను [దాపుజకోరంబు వీకటిదావనాసించు చెట్టు 

లలితాబ్దగంధలో లంబగుగోలంబ మకుగునెబిన్పలి విరులగడకు॥ ౮44 
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గి; బందిచనుబాలు డిగిభ డింభంబుగొనని 

యట్టులింగ సదర్దులయనుగి లెక్క; 

నైననాకొక యలవియె యర్హమధిప 

యొప్పగించితి నొడయల కౌడయయిపుడు॥ 515 

క॥ కామరేనను వాదంబె 

లాదవ్వారికుల మంతులంబిలిచి వహల్। 

కోధింపుము నీలెక్కకు 

బాతిక దరిగిననుయేను భకుడనెసృషా॥ 546 

శా॥ చాటువ్యాహృతి గూఢ రోషమతియె సాంబాంశుడ ప్పట్టు నజా। 

ఏీటంగ లిన మత్యకాకోటులుదనున్ పీకింపు చుండకానిరా 

ఘాట్టపౌఢిమ బెపైలందిడిన బీగంబుల్ దిగందాగన 

"ప్పేటిం బెట్టిననాబెముల్ బొదలెనే వేలందఘనా తీతమె ॥అప్పుడు॥ 

47 

మ॥  మధురాదీశుడు పాండ్యభ ర్రదనసన్మాన్యాత్మ మంగత్రీందుచే 

నధికార్థంబు హయార్ధమె యనుపమున్న రెందు దద్భ్భృత్యులన్ ; 
(థి రు సా . 

ఏధివత్చూజ్యుల దేల్చివాజులగొనం వి తంబు లెకున్నమం 

(తిధరంగల్షిన నక్క తండముల వే దెప్పించె భూజానకి॥ 548 

క్॥ ఎన్నిక జూపగ నాశివ 

లన్నియు జొక్కనయనా రక శ్వములయ్యెం। 

బన్నగధరు భక్తులమహి 

మోన్నతికిది యేమి చోద్య మూహింపగను। 949 

క అనిభకులు గొగియాడగ 

వినిబిజ్ఞల భూవిభుండు విస్మీ తుడ గుచుకా। 

మససిజ హరునకుబనవం 

డని తరు డనివస్ట్రభూషణాదులదేల్చెజా॥ రెలి0 
hg 
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వెండియు నద్దరామండ లేపండు నిండుగొలువెల్ల వినుచుండ నింత 

నుండి మాబండారు బసవ దండేసపైగొండెం బెవ్యండు జెప్పునా 

చెండికుక్క_లు నాలికలు వాలికలుంగాగోసి కొ తసున్నంబుబూనీ 

వేయించి యిసుము నోళ్లంబోయింతునని పలికి బహుమానంబుగా వీడు 

గొల్బ నతండును జననుతుండగుగు నిజగృహంబున కరిగెనంత॥ లీరీ1 

టటజరగముడు దనంంబచేపేరితుడె బసవసనిఖార 

గకుడు పటుపుటంబడుగుట, 
ల బ్ర కక గ; 

a 
రి 

కళ ఒకనాగొక విటజంగము 

ఏకసీతమతి లంజయింట విహరింపుచుచే। 

టికిశ్రీబసవన విభునగ 

రికిధనముం దేగబనుప' [బీయముననదియు ౯|| రిలి2 

గీ బసవరాజయ్య నగరి లోవలికిబోయి 

యతని పట్టపుదేవి గంగాంబ మేని; 

పుట్టమీక్షించి పడి వేడు టై బెట్ట 

మగుడిచనుదెంచి పలి కెనమ్మ గువతోడ॥ ర్ర్లి 

కా అక్సాయేమని చెప్పుదానవినుమాయయ్యాన చోద్యంబునే 

నక్కాలంబును గాననిట్టివసనం బేనేడు గంగాంబస। 

మ్యక్కాయంబున గంటిబావయడుగ౯ మారాడ కిప్పించుదా 

దృక్కామాంతక భక్టుడై నబసవారీశుండు దద్యస్ర్రమ౭॥ ర్ఫ్4 

ET హర భకుల చెనర్చన 

లరుదుగ గై రొన్నజంగమంబులుమనకి। 

త్రురనఘ్మ డావసనవిసరం 

బరయగనవి వేరుసరుపనలవియెనునకుగా॥ ర్ ఫ్ ఫీ 



గీ! 

గీ॥ 

క్ర 

గ్రా 

బసవప్పరా ణము 

శింజావరియుజయ రంజనవిహారసత్ వుంజంబుమణిపట్టుభూతిలక ము 

శ్రీవన్నెయునుమహా చీనియుజీనియుభావజతిలక ౦బు బచ్చపట్టు। 

రాయ శేఖరమును రాజవల్లభమును రాయమేఘము జటాలక పువన్నె 

గండదలంబును గావియుసరిపట్టు హంసావశియు వీణావలియును॥ 656 

గౌరగనయమ్ముక్షీరోదకమ్మునిం ద 

రాగచం దాతపములును రత్ననే్నేత 

సాంధ్యరా గంబులునుసంకు సన్నిలపడి 

మరక తంబునుబొబ్బిట్టు మదరిశ రధి॥ 557 

తవరాజమునుమహేం దవిభూషణంబును మాందోలిభూసతిమలయజసీర 

రుదతిలకమును రు]దాక్షవన్నేయు కొలని మేఘం బును వెలి పపట్టు। 

సరిబందునెరిపట్టు సరిగమ్మి తె లి పట్టు పులిగోరుగుజరా తితెలుపునలుప్ప 

దివ్యాంబరముపొ త్తి దేవాంగముదయ రాగంబుకాంభోజ మేఘ[పభంబు॥ 

ర్5్8 

గజహయావళులాదిగాగలుగుచీర 

లన్ని మనవారుమున్ను వేడినవిగలవు। 

గానిబసవయ్యకులకాంత మేననున్న 

నున్నతాంబర సమమురాదొకటియైన 959 

అనితన చేటిక సెప్పిన 

వినియాసలుమోనలె త్త వేశ్యావిటునిం। 

జని చేరియిట్టుపలుకు౯ 

ననువును బియమును మొగంబు నందోపంగకా॥ 580 

రమ్మా నాయకనన్నునీ వెపుడు నీ పాణంబు (బాణందుగా 

నమ్మ ౦బల్బు_దువవ్విధం౦బునిజమై నన్నేడునీవేగివే; 

దెమ్మా మీబసవయ్యభా ర్యవలు వంతేచాలుదేకుంటి వా 

పొమ్మింక న్ని నుబిల్వ్యనన్న విటుడుం దోద్భ్ఫూతతాపంబునళ॥ d61 

+ త్న 
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చ॥ _ చనిబసవన్నగాంచి విటజంగమవర్యుడు శంకలేకనీ 

వనరుహనె తి మెవలువవశ్యముగావలె నిమ్ములెమ్మునా। 

వినిబసవయ్యయా సభకువెగమమానిని దిల్యబంచియి 

బ్రనుదనకాంతతోడ నపరాభవమూ ర్రియపారకీ ర్రియె॥ గ్రరి 

క॥ ౫ పుట్టువుజావునునెరుగని 

యట్టిమహాత్ముండువుట్టమడిగెడునిక న; 

టిట్టనకనీవుగ ట్రిన 

పుట్టంబిచ్చి ననుమగుడ బుట్టముత రుణీ॥। 068 

మ॥ అనుచుంబయేద కొంగుబట్టిబస వండాస్టానరంగంబునరా 

వనితార త్నము మేనిచీరలొలు వ౯ వామాక్షిజూప దివ। 

స్రనికాయమ్మునుదాల్చెనాగబతి వీరల్డదూయదూయంగద 

త్రనువల్టింబడివాయకున్న గ నిచోద్యంబంధి రందందరుణా॥ ర్ 

గ ఇటుని వె్యరపడుచున్నయిల్లజనుల 
Sp) రా 

గాంచి వెడనవ్వి వేడ్క జంగమవరుండు 

బలి కెనిదిచి త మేజగత్సాతసూ త్ర 

ధారులగుశంభు సద్భ కతతికి వినుడు॥ గిరీ 

చ్ర॥ ఇడుగుడినాయినారి దనయిందుసిభానన చీరలాల్చిము 

న్నాడయలకీడెిబలహుడుయుగ్మలినియ్యడె దానజంగం। 
3p) 

జడి గినద్వాద శాబ్ద రచితాంబరమీడె నుమాణికంబుద 

న్నడి గినసీడెమున్న యధరాధి పుడీశ ఇరభ క్రిమూ ర్రికిరా॥ రిరరి 

వ॥ మరియు నిడుగుడి పెర్మాణియను తైినయనగణాగణిదురంత ర దుర్భిక్ష 

కాలంబులం శాణించిపాటించి పశ్యల్రలాట భక్తులకు ధ నధాన్యంబులం గొల్ల 

విడవడెయదియునుంగాస మానకంజారుండాత్మ సంజాత మంజులవె భవం 

బునం బెండ్రియార్చు నవసరంబున నొక్క యసవరిత వసియోనిసకుసుమ 
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చ॥ 

4 

డ్ 

గీ॥ 

బసవ పృ్పరోణము 

నయన చికురభరంబు జడలసంకునకు సంకలేక వేడిగంగూడ దనక 

కత పెంగ్లికూతురు గొప్పకొప్ప చపుడుంగాకుండ నముడుగోసి 

యాసంయమికి నర్పింపడేయిది యెంత పెద్దగామీ యంతరంగంబున 

సంతరించి నుతించెదరని తృణకణాయమానంబుగా బల్కి యొక్క_పరి 

తడవయ్యెవచ్చి మచ్చకంటి యిచ్చనొచ్చునోయని వెసనవ్యసనవి 

సరంబులో దనకువలసినన్ని యు వలువలుం దనతలమోపున కలవరించి 

కొనిచని తనవనితకిచ్చి మెచ్చువడ సె బసవ దండాదిశు భ కిసంపత్తి 

ద తరుణి మానంబనూనంబగుట కచటి నిటిలతటనయను భక్తులను 

ర క్తింగొని యాడ గంగాంబ యంతఃప్పరంబునకరిగ తదనంతరంబ॥ 

576 

సూర్యా స్తమయపరణన 

బసవన దండనాయకుని భ కిపభా విభవంబుసర (ది 

గ్విసరము మన్ను మిన్ను గడు వేగమునలా గబశింపసిగునక। 

వసమరియర్యముండపర వారధిలోపల |దెశ్ళినామృణి 

[(పసరముతోడగూడనపరిక్షితి భృ తటిజేరి మితుడు౯-॥ 568 

మితుడుబోవ బద్మినినిమీలితవై భవ యెయ్యెనంతవా 

దితమృదంగ శంఖములు దేవగ్భహంబున |మోయశళాంభవ। 

క్షేతవికీర్ణ ధూపహత కిల్చిషధూమజ సీలమేఘముల్ 

ధాతితలంబు గ ప్పెనన దట్టపుజీకటి (పోవుదిక్కుల౯-॥ 569 

త్య 9క్షసదృక్షుడై న బసవన్నకుమిన్నను బశ్రైరంబునడా 

మోక్షవలక్షలోచన సమున్నతినారతు లె త్రగ్యాతిలో; 

కీక్షణగమ్యులై వెలుగునిడ్ధ సుదిపి కలంచునార్యులు 

త్చేంక్షలు నే సేయ నిక్క_టిలె బెక్కులురిక్కలు మింటచక్కటిదా॥ 9570 

గొరియ[ముచ్చను మునుశూద కుండునరుకు 
- 'వడియెజన్నంటు ననువీరభ|దుచేత। 

పంచకరపాట్ల బడిరివిరించి ముఖులు 

చోర జారులు నరకాబ్ది జొచ్చువారు॥ 971 
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క % 

వ॥ 

An 

క్ర! 

వారివినుతించు కవులవి 

నారముచారంబుళశివ సతు చికిరివా। 

ర్వారంభ వరనయసం 
ల 

ధ్యారా గద్వర్తునకు సుధారతనాసగుగా।॥ 579 
రి 

ఇటు సంధ్యాసమయం బగుటయు భక్తుల భవార్చనాసక్తులై యుంతఠతు 

సమయంబున ॥ 

బసవగమం తిపంవునను బల్ల పజంగము సంఘ మర్గితో 

గుసుమసుగంధ భూములను గోకలునాకులు గొందుమూకలై 

యసద్భశళ లీలలంజరుక లాటకుబో గని లింగ లీనమా 

నసుడ గుముగ్గంసంగ యమన బుననిట్లని యె ౦చెమచ్చిక ౯1 గ్ (రి 

ముగ్గనంగయగా రికథ 

భ కిననువువాడు బండారుబసవయ్య చనుమహావురుషులు జంగమములు 
గోనిపోవుదురు గంధకుసుమ తాంబూలాడు లరయంగనిదిశివార్చా 

వసరము। 

వేరొండు పనులకు వీతంచుయయ్యల నభవార్భులకకాని యనితలంచి 

కలనై సలంజరిక పుమాటలెరుగని యతడుగావున ఎసవయ్య(ాచి॥ 

న్ గగ 

బనవయేనును వీచర (పభులగూడి 

లంజెరికమాడ బోదునా మంజులీల€। 

ననుడుజిరునవుంతో బసవయి ని” 

జనుము నొ బీ మ్యుజనుముగ్ల సంగ సయ్య! న్ [రి 

ఆనిగారవించి యాయ 

ననుశృంగారించి వరిచరావలితోగూ। 

ర్చినిరూఢ భ క్రిగబమా 
నినియింటికి బం పనవ్యసితగని యత డు:॥ 576 
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గ॥ 

మ॥ 

క 

క్ష॥ 

వ॥ 

బసవప్పరాణము 

[ప్రమధలోకంబు కన్నెయో భామర్షుద 

గణికయోచి తరువురూపు కాంతపసిమి | 

పు త్రడియొయని కొనియాడ బొలతివచ్చి 
ముగ్ధ సంగయ్య పదపద్మములకు నెరగి॥ స్ట్ 

నవై దగ్ధము షిద్గమౌగ్యమునకు౯- దాబూటగా నమ్మియా 

తనిచిత్తాబ్రము మెత్రజేయటయ యాత్మ పౌడిగా నెంచిచ। 

య్యనబాదార్చన జేసిపాదజలము౯ (బాశించి విడ్యంబుభ 

కినియు క్రంబుగ నిచ్చి మేచ్చుగనె పద్మెద్ధాక్షీసంగయ్య॥ 978 

కం బుగళముగ్గ సంగయ 

వెంబడివచ్చి నజను లకు వేగ మతాంబూ। 

లంబులిడియనిపితనహ 

సంబటుకలో పలికిని జనగ సైదుర ౯-॥ 179 
= ల 

నిర్మలశ శికాంతోపల 

నిర్మితసోపానజాల నిబిడీకృతమౌ। 

భర్మమణిపల్లవదృ 
కర్మ ద హర్మ్యంబుముగ్గ సంగయగాంచెకా।॥ 580 

కాంచియాపంచవదను శరణుండుదంచితగ మనంబున నాచంచద్భృ హరా 

జంబు |బవేసించు నేడనెడం గస్తూరినలి కిన వస్తారవితర్దికల పై 

చితంబులుగా హత్తుకొల్చిన (కొ తము తియంవు ముగ్గులనిగులును 

రంగసుగ బంగరుకంబముల చౌశీతి రతిబంధంబులను సంధానంబుచేసి 
కిట్టినం గనుపట్టు నెట్టిగుట్టగల యట్టియతులనై ననుళా గుతిలపరచునట్టి 

మేల్కట్టివట్టును నిగనిగమనుచు నీడలువడగన వచ్చుగోడలబడి [వేలం 
గట్రిన ము త్రియంపు జల్లుల పెల్పును సంతరాంతరంబుల నిరంతరంబు 

లుగా సంతరించినం దావులు దరగసిపువ్వుల దండలనందగని 

[మోయుచుండు మిండతుమ్మెదల పండువమెండును జాబిల్లి పొడ వున 

జాలువారు రాలంగీలించిన జాలక జాలంబునుం జొచ్చివచ్చు తెలిగాలి 



తృతీయాశ్వాసము 10? 

మ॥ 

వ॥ 

గీ॥ 

తెమ్మరల ముమ్మరంబును కుసుమవిసరంబులు ముసుంగుపడ నెరుప 

నొరుపుమిగులు శిల్పంబగు హంసతూలికొతల్పంబును గాల్నిగోలు వ్యాళం 

బుల గళ|గాహంబులుగా నాహరించి పొట్టచెంచు నెమలిపింఛంబు 

సచ్చిన్న దృఢ బద్ధం దై పురాకృతాత వాతపోతంబుల విజస్యపభంజన 

వ్యాజంబున మరలించుగతి మించులు దులకిందు సంచితనవరత్న 

దండంబగు నాలపట్టంబును నిశృలంబుగాబచ్చలెర్చి గూర్చి నిర్మింప 

కన్నుల కింపుసాంపు నింపువిటపీటికా పేటిక యనబలక లేర్చడి తశుకులు 

గులుకునీ లని కరంబులనిద్దంబగు నిలుపుటద్దంబును గంధ వత్క బంధ 

బంధుబంధురంబగు బంగారుభృంగా రువును స్పటిక పాషాణకోణంబుల 

విన్నాణంబులువెట్టిగ ట్రించిన పద్మరాగమణి పూరగ పరపరభాగ 

యోగంబున శోణంబగు గంధళాఐణంబుకు స్యస్యరూహపోద్భాస కరీ 

ధిత్యధఃకరణ కారణమణిగణ (పళావిభంజనవీపంబు రూపుమా 

స్వయంజ్యోతిరూపంబు దానదాల్ప్బ నుదితారంభంబగుదీప సంభంబును 

మనంబునకాశ్చర్యకాతుకంబులం బొంగి పవ్యళశింపు పాన్పుగనుంగొని 

సంగయ్యయిట్రనివిత ర్కి౦ చె॥ 581 

ఇది శ్రీరుదుని భద పిఠికయొలేకిందుస్పురన్మాశికిం 

పొదవంగటిన యటిపుష్పక మొ లేరుజాచి గుచ్రీ న్ధిక్రా। 
3 చ 

సదనాంతశ్శయనంబొ వెండియుమదిం జర్చించి ఏక్షింవగా 
ల 

మదనధ్యంసి యనుంగమంటప మొ రమ్యం చేచ గన్చధిడుడా॥ 582 
ఉరు 

ఆని తదీయరామణీయ కంబున రచ్చారువంవ యయ్యిందుముఖి శయ్యా 

మందిరంబు ివసపర్యా మందిరంఓజనియును దదగం బనమంచంబు 

పంచవదను పంచాస్యపీఠింబనియును నిశ్చయించి యాసెంగటిం 

గంబళం బాస ౦బుగా మడిచివై చికొని శివార్చుగకుంగూర్చుండి॥ 593 

భూతియాతండు మెయినాడ బూసికొనుచు 

పొలతినీవేల భస్మ ంబుబూయవనిన 

భార్వతీదెవిధరించుబచ్చభూతి 

బొసగదాల్చితినని మేని పనుప్పజూ పె॥ 984 
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An 

గీ॥ 

క్ట ఈ 

గీ॥ 

బసవపృరాణము 

ఆయయ్యరు దాక్ష లన్నికందువులందుదాల్డుటనీ వేలదాల్బవనిన 

నాతి పల్పవునితో నగుచుబోలగబొంకులవణాద్టితట సముదృవములై న। 

సన్నరుదాక్షముల్ స్రైపమిదుగాబ్ది పర్యంతభవములై భవములై న 
తెల్లరుదాక్షముల్ దెచ్చియిచ్చెనొక య్య యపుడుదాల్పగనును పెక్కె_ 

ననుచు! ఏరీరి 

బసవుపయ్యద నొయ్యన బయలుపరచి 

నిసుల సన నిన్య స విసులాభ। 
థ ల లే ల 

యగుదుశకృంగారములమీరు నంగ హార 

హరితతరతార హరంబులతివనూ పె! 86 

అలికపలకావ దీమణు లలరుబొంది 

యు తమాంగంబు ననుదాల్బు టు త్తమంబు; 

ముక్కు_నందొక్క రుదాక్ష ముఖ్యమగుట 
ఏంతయిదియెందుజె ప్పెనో దంతిగమన॥ 987 

అనవిని వనరుహ లోచన 

నఘా యేమనివచింతు నానై షంటుకా। 

ఘననిగమాకీతంబును 

వినుతశివై క్యానుగుణము వినుడామీద ౯॥ 988 

వరలినకటిసీమ [వాలినమకుటంబు విచ్చిదృఢథంబుగా వించుకొనుచు 
దురలాక్షిజడ లేల దాల్పవునీ వన్న సగము పసాద పుష్పములకునిచి। 
సగమిట్లుదాల్చితి సన్నంపుజడలుమై భసితంబుదాకునంబచ్చ నగుచు 
వివున్నవేలెడు వీక్షింపుమనిరత్న భూషితకంఠ విభూషణముల॥ 509 

బదిలమెయుండ గట్టిన బచ్చు పటు 

గొండియంబుల మొ త్తంబు గూడియున్న। 

హారములతోరమగుజటా భారమనుచు 

ముగ్గమిండని మొరగెనమ్ము గ్గ చేశ్ళ॥ 590 



తృతీయా క్వ్వాణము 409 

టీ! 

గీ 

క్రో 

Gl 

ఇటి యపూర్యలాంఛనము అన్నీయుదాల్చీన దోన వేటికిం 
0 

జల జ రా ఆ? ం of ని” అసం ఒక గట్టపుగచ్చడంబన్న గామినిబల్కున భ క్రెదృష్టుసు। 

న్ముట్రకయుండనంగము ముగుంగ బెకంగగు కచ్చడంబునే 
© 

గటి రిజూడుమంచు దినిగిచేెబుటము జూ పెదిటయె! 591 
ల ర ణి ల 

ఇటుదనుమోసవుచ్చిన యిందుముఖిసి 

బూర్యలాంఛన యు క్రిగా బుద్రిదెలి సి। 

విస్మయిల్తుచు బొజాగుల వేరువిత్తు 

ద తలోదరిపాద పద్మ లకెరగి॥ 599 

నిక్కపు భ కిని మిండడు 

మొకి,_ వెనడా లేచియొజ ముదితామణి పే; 
| br జె 

రొక్క రహస్య మడుగ బెం 

ఇంతిభ వన్మ తంబునకు నేవ్యరుదేశికు లెట్టిచర్యమీ 

సంతతిశై వసోదరులజస9మునె య్యడలందపంబను। 

ష్టింతురుగోష్టియెల్ల వుడు జేయుదు రెవ్వరితోడగూడియా 

ద్యంతమునాకుజెప్పుపున నంగనసంగయ తోడనిట్టను౯॥ 594 

వినుమొదల వామదేప్తుం 

డనుయోగీశ్వరునిచేత సందీక యీలాం; 

ఛనములువడ సెం గావ్నన 

ననయము నాచొర్యురాల గా త్మజమరియు౯॥ 595 

ఎయింతీదపముండి యీశ్వరు మెప్పించి మేనిలో పలసొము దోనయయ్యి 

నేకాంతశ క్రిచే నెల్లలోకంబులు జే తన్యయుతములై ఇరుగునుండు। 

నేవరారోహదా సిందు *ఖరుసిత వేదాంగమాదుల విద్యలేరిగె 

నేయాదిపాలక నీ రేడుభువసంబు లాడెడుబొమ్మరిండ్లైవెలుంగు॥ 896 



110 

గీ! 

గీ 

క్ర 

గీ॥ 

బసవ పురాణము 

సిద్దిజగి దంబ నగధ రమాపురం ధి 

యస్మదీయాన్యయ మునకు నాదిక|తి॥ 

య తలోచరిశీలమ వనినిమాదు 

చర్య వినుమయ్య వొజుగుల చక్రవర్తి॥ 997 

జన్నెయావులపాలు జలముముటకయుండ నష్టమభాగావ శిష్టముగను 

గాగినయందులో గరకుచెరకుక బై పొడియొకచరండు దోసీడించి। 

నులి వేడిపదునున నలికాక్షునకునిచ్చి తప్పక నా పేసాదంబుగొందు 

మటుగాకగందమూ లాదులుఫలపషుత్ర శాకంబులయినను జంగ మములు । 

598 

దెచ్చియిచ్చిన గై కొని దేవదేవు 

కనిసమర్పణ సేసి పెనాకిభ క్ర। 

జనులయనుమతి గొందుము స్వప్నమందు 

నెరుగమన్నంబు మ్మాతంబు నేమిజెప్ప॥ 999 

ఈమాతము యనితలపకు 

మీముగ్రడవగుటనేర్పు మెరసివచింవ। 
నామతిరతి పుదిశుమా 

నేమంబులు పెక్కుగలవు సీ కెరుగింతుకా॥ 600 

తసమనోధనలుఖ్రతారూరుతై గోష్టి మగ్నులై మనికులగుచు 

వ ర్రించుజంగమ స్వాములసంగతి బాయమెన్నడునని పలుకనేల। 

తై 9లింగికాభవార్చ లముదాజంగ మానుభవంబంద యహరహంబు 

నుందుముగతిమాకు నొిడయలమామనో వాక్కులుజంగమవశగత౦బు॥ 

601 

లీదిమరీయ వవ ర్తన మిదియలాంచ 
నంబుగారవగితినిర్నయమునుగరిమె 

నిదియమా(వతమికవినువిద్ధ చరిత 

మోమకీనులువ రించుధామకములు॥ 602 
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=a 

CN 

క్ర || 

An 

4॥ 

శ్రీగిరికాంచికాశిగయసిద్గ వటం బరుణాచెలం బువృ 
ఢి 

దాగముగాశహ సి తిరువంబలమువా మొదలయిసపుణ్యభూ। 
(a) వాల్ 

భాగములందులోమిగుల భవ్యతరంబగుద క్షవాటి+ 

తాగసుతాభలందు గణనాతిగ లె వసీయింతు రప్పుడు౯లా॥ 

నావినిముగ్గ సంగయ మనంబునమిక్కి లి ఏస్మయిలిరో 
ae 

షావహుడౌచులంజెరిక మాడదాగొని చన్నగంధమా। 

ల్యాపరు లేర్చిశంకర సమర్చకునుద్యతుడై మృగాక్షితె 

మ్మావడి పెద్టెమాశివువి మజ్జనమార్చిగ నర్హ్యపణ్యముల ॥ 

అనీవిటుడు వలుకవినియ 

ప్వనరూహము ఖీ యతనిమనసునచ్చినజాలుం 

దనకేమనినగవు మొగం 

బునదోపగసం భమంబు వొడమినదయతో౬-| 

లీలమీగాళ్ల పైవేలుగుచ్చులు గేల సవడించియూరులసంధినిరికి 

til 

608 

60d 

కుక్కుటాసనమున గూర్చుండిముంజేతి తొడవులు పెకిరాదొడిగి కొనుచు 

గోమయపిండంబు గుడిచేతగబళించి యెడమజేతనుగిండిదొడిగివటి 

ముగ్గ సంగయ గారి ముందటిదిక్కున సమ్మార్దనముసలుచదరముగను॥ 

దీర్చిముత్యాల్మముగులుదీర్చి పసిడి 

బిందియలనర్హ 9 పణ్యముల్ వొందుపరచి; 

పడిగములువెటియర్వ్నాది పాతములిడి 
బ ఖులి 

దివియలునుగంభములమీద దీటుకొలిపి॥ 

గందమునక్షతంటులును గోంచనప తీకెబొందుకొల్పిసో 

గంధికయూధికాజలజ కాంచసపుష్పము లేర్చి మాలికా; 

బంధ మునందమర్ని మణిపా తికలందిడిధేను వా జ్యపా 

ణింధ మవర్తులారతులనించియుదంచిత వాద్య ఘోషముల్ ॥ 

606 

607 

6U8 



గ్! 

చ 

గీ 

బసవపురాణము 

సేయించియనంతరంబ చెలువనిజతను। 

యద్ఫూషణ ౩ఘృణులుద్భ 

3 67] యతపిష లునువియ్య మందుచునుంచ ౯1 య ఇల్లి 

కనకప్శాతంబు లోబచ్చ గవురంబు 

గుంపుగాబోసి శిఖరవు లొ_లిపితనదు। 

మృదులకరముల ధరియించి మడసివై రి 

కతివనీరాంజనములిచ్చు నవసరమున॥ 

మలహరుడ య్యుశంక రుడు మామకకార్శకలంశంక లం 

దలగగజేయలేడు తలదాల్చియుసీతని మౌళిబాసిభ। 

కులపదపం కిసోకినన దోషుడనౌదు నెటంచువచ్చెనా 

జలరుహవై రిదూర్పున వెసంమెడసూ పె ననంతరంబుపగా॥ 

అసవనిసద్యక క్పటిల్ ఫాలవిలో చను భస్మ దిగ్గ కా 

యస ముదిత పభావశియొ యం గజమర్ధను నట్టహాసకాం। 

తిసముదయంబొరాప్య జగకీదర దీధిళు లోయశంగ నా 

కసమునబండు వెన్నెలలు గన్నులబండువ యయ్యె సయ్యెడ క౯॥ 

ఇంతీయమ్ము గ్గ సంగయ సంతసిల్ర 

నిత్యమునుదేవ పూజకు నృత్యమాడు; 

దనదు మెళంబు సతులనందరనుబిలచి 

పలి కెపత్యేక ఫణతుల సస్స్ఫుటముగ॥ 

అక్కుముహాదేఏ గక్కుసమద్ధిల గట్టుకముట్రము గతులు గూడ 

609 

610 

611 

612 

bia 

(పమభథప్వస్వరపరి పాడిదప్పక యుండ కొహాళపూరిరిప గొతగుగిపు। ఖు 

సక శళవ్వనీవును సంగళవ్యయుగూడి మొకరులె నిలువుండుమురుపుతోడ 

భోలరుద్రమయేొ త్రి పటుమునాళ | కోలాంయింపడవ;, ఠరాయిముట॥ 614 
తట న్! స్తవ షే 
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గీ 

క్॥ 

క్ర॥ 

వ! 

4 

జిట్టి తాళము శీవదేవి వట్టునీవు 

సంగుదాసు మ హేశ్వరిలింగుమీరు। 

గేశికలుగాగ నిలుచుండి కేశీమెరయ 

నారతుల మేళ గింపుడీ యతివలారా॥ 615 

ఏతెమ్ము కాశగట్లివు 

రాతమ్మ నటింతుగాని |గక్కు_నచెరలో। 

గీతంబుజర పియార్భటు 

లాత తముగజేయనంత నితిమోదమునకా॥ bl 

తెరవలుతెర వెల్యడి శ్రీ 

మెరయగమీమీవిధ ములుమీరకమీ కం 

దరుముగ్గసంగ విభుముం 

దరనాట్యముజూవుడా ముం) ప పశలయ ళం! గ్ర 

అనవిని యమ్మ తకాశినులు గట్టాయ త్తవడే త త్రన్నియోగంబులం 

(బవ ర్రింపుచున్నెడ నురుముల యొరుపులునుననువులు విన్ననువులు ను 

లాగులబాగులును మొగనాళి పిసాళితనంబుగు దండెలమానంబును 

అనూనంబులుగా (శుతులను సంధానంబు గాపించికెని ముఖరందును 

సౌష్టవంబును లశియుభావంబు ధూకళియును రుంకళియును దేవయు 

విభమంబును సురేఖతయు మున్నుగా నెన్నంగల లాసాంగంబుల 

నాలస్యంబులై చెలంగ నాట్సంబులు సలుపుచుండ నాముగ్రసంగ య 

యయ్యంగన లింగోపచారంబు లోడగూర్చుం- లింగార్భనంబు సాంగం 

బుగా దీర్చుసంత॥ 010 

లెలిబునోీహాటుంపనేడి యోరటెట ర పవొంబు ం౧పయీ 
(op) చ గా 

సెలనుదివ్యమయ్యినిర సిందుకి శాథరు ఖ రలిటిము। 
(ఎ కాలీ 

గ ల జ ఇ ణా షి ఇ” ae a జంబ 

లట్ల్టుుపనావ సివమిడి ౮క సదా BOM ea tu 
(ap) | 

తబ్బడ మెలబోవుననీ తాజనుదెంచిన రీలహేశియుజా ॥ 619 
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గీ॥ 

చ 

క్ల 

An 

చ 

క్స్ 

బసవపురాణము 

పొడ పుగుబ్బలి పెదోచె (పౌద్దుసూచి 

ముగసంగయ్య బొజుగుల ముకు, గొయ్య। 
(a) 

మగుడిచనుదెంచి బసవన మంతితోడ 

జేప్పెదనలంజరిక మీటు సిగుబడ5॥॥ 620 
(ఆ) (౧ 

అలఘువి వేకపాక బసవావినుమా శివుడెయెరుంగుగా 

కలవియెరా[తిలంజెరిక మాడినవింత వచింపబిక్కు భం; 

గులదొలి మేనళశంకరుని గొల్యక యుండిన మత్తుగాండ్ర కే 

లలవడు నిట్రిలంజెరిక మాడెడి వేడుక లెన్నిజూడ గ ౯|| 621 

నీవునునట నావెంట 

(నావై తివి గానిరా్యతి నాలుగుజాలు౦। 

గేవలసుఖాను భవమం 

దేవ రింవమె తలంప సీవున్నేను౯ ॥ 

సీవురావని బసవన్న నిన్నుమరవ 

యేదలంచితి జూలంజ యింటరాతి; 

యక్క_టాపుటి యిన్ని నాళ్శయ్యెనాకు 

నిట్టులంజెకికము సేయ నేరుగనై తి॥ 628 

ఎడపక రేయినింబగలు నెన్నియుగంబుల లంజకాడనై 

వడసితి జప్పుమామృడుని భ కియుజంగను లింగభ క్రియుం। 

దడయకనేడు నీకతన నాకునులంజెరికంబు సేయగా 

నొడబడెజి తవృ తియిక నున్న దెసౌఖ్యము దీనిబోలగఢా॥ 624 

బసవన్న ఏను మేను బాల్య మాదిగను శ గిరిగుహాంత రములం దిరుగుదుండి 

సీరం ధకది$వ సీ మధ్యములనిబిడాసవీల్వవనీనివాసములను! 

గంచునేనరకాల గన్నునునలికాన గన్నులుగలమహా గణవరులను 

గందునొక్కనినై న మందనకుంగాన మిట్టిలాంఛనధారి నెందుజెప్ప॥6 25 
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గీ॥ 

క్ర! 

వ॥ 

An 

బొలతిమేనెల్ల బచ్చని భూతిపూత 

యతివతనువెల దెల రు|దాక్షసరులు। 
(అ) య 

వలదికురులెల బచ్చనై (వేలుజడలు 

ల త్ 
it 

కాంతనిలు వెల్ల బొదిగిన గచ్చడంబు॥ 620 

ఆవేషంబా వై భవ 

మావె రాగ్యంబు దనక యనవలదుపనుల్ । 

గావింవుచుండు దనయం 

తేవాసులు నట్టివార నిజమూహింప౯॥ 627 

అనివెండియు సతులమాహాత్మ్యంబు గివుందడే యెరుంగునని వారల 

లాంఛనంబులుంగొనియాడుచు నచటి తనమిండతనంబు ఘనంబుగా 

జప్పికొను సంగ య్యనుం దప్పక జాచి ఏప్పవిప్పి యెటటుయని మగుడ 
కి 

నడిగి మిండ జంగమతండం బొకరొకరి చెతులుచరబచి పొట్టలునొవ్య 

నవ్వుచుండిర పుడు॥ 020 

ముశిముశినవ్వుమోము నకు మోపొనలీలల నీనుచుండగా 

బసవడు ముగ్గ సంగ విభుభావ విశుద్ధి! దోషతార్ము డై | 

యసద్భశ భాతిజెన్న బసవన్నగనుంగొని యిట్టిమౌగ్గ్యమీ 

వసుమతిలో ననెవ్యరికి వర్ణన సేయగ వచ్చు మెచ్చగన్॥౯ా 629 

కెరకింఠు గానియిన్మం 

బెరుగని ముగ్గ లరుభక్తులిలశసిబసపం। 

డరిమురిబల్కు౦ గావిని 

మరిచెన్న బసవన్న రాబమం, తేసుసెరుదా॥ ba 

(_మొక్కికరములు శిరముసు మోడ్చిదేప 

చన్నచనగిల ముసుచిన్న శరణులందు। 

సీట్రిముగ్ర లు గలరోకో యందున గు 
టి Ln 

ననుడుబసవన్న చెన బనవనజూచి॥ thal 
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క 

క॥ 

గీ॥ 

il 

చెప్పదొడగె భ క్రిరనం 

బుప్పతిలకా ముగ్గభ క్ర యూధంబుకధల్। 

ముప్పరిగొన్నముదంబున 

దప్పక మెసర్టునికి యధాతథధపణితి.-॥ 

వినవెమును రుద పశుపతి 

యనుగణ మలయూరిలోన నాదిప్పరాణ౦; 

బుననుదధి మథనకథనము 

వినిపౌరాణికునితోడ వెసనిట్టనియె౫ || 

పాలమున్నీట దభ వించి పంకజాన 

నాక్షముఖ్యుల బరిమార్చు నట్టి విషము; 

(గుక్క గొనియెను హరుడంటి నిక్క మాపు 

రాణపాఠకయనిన బౌరాణికుండు॥ 

నిక్కముచేదుగొంట రజనీశర శేఖరుడన్న భక్తుడ 

మ్మక్కకటాకటా చెడితి నాధ శివంకరళాంకరిళని; 

కెక్క_డి వెట్టిగొ ల్పిరిగ డెయసురాసురు లెట్టునెట్టు లుజా 

మెక్కుదు రేవిషంబు మననేర్తు రే క్ష్వేశము మేననూనినడా॥ 

632 

చెన్నబసవన్న బసవన్నకు జెప్పెడి రు దపళుపతివథ 

688 

bal 

639 

ఆని యనేక హాహారవపూర్వకంబుగా బలాపింపుదు సేలంబడీపోరలు 

వెబి బిట్లు మూర్చిల్లియెట్ల *లకుందెలసి యేమిసేయుదు నిటిధుర్వార్త 
ల టు ల లు ల జాక్ 

యెట్లు వింటెనని దట్టంపు నిట్రూర్చుస్గుడించి సచాష్పలో చనుండును 

సగ దదకంఠుండునునై వెండియు నాశరణుండు ఖండశమండనుడు 

నుదేశించి యిటనియె॥ 
ఇ (గ్ర 

626 
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ర్ | 

nin 

sll 

గీ 

వ 

నిక),_మునిన్నెకాని మరినేనితరం బెరుగంగ దయ్యనే 

నెక్కడ జొత్తునయ్య నిను నేమనిదూరుదు నయ్యనాకుదా। 

దికి) ఒక నెప్వరయ్యశివ దేవశివాధ వ శరగనికునే 

|మొర్చె దనాకు గావిషము రొమ్ము; సెకెక్కక మున్నక క వే॥ 

కటకట మేనిలోవరి సగంబుననుండియు గౌరిదేవియ 

పృటికెటువోయితమ్మబడి వాయకగొల్చు గణేసలారయే। 

మిటికిటుమోసవోయితిరీ మీవశ మాయొక మైనగావసం 

క టముఘటేల్లకుండ హరుగానరెరుదులునన్ను (బోవరే॥ 

హోవఏీరభ[ద నిషమగ 

జాపల్దభుడార గించె తావంగుగదా। 

యూవిడుత (బతి కెనేనియు 

జావండెన్నండు శివుడు సత ముసుష్సీ ॥ గ 
ర్య య 

తలిలేకుండ బద్దకా తలపగోరులు 

తల్లియుండిన విషమేల |దావనిచ్చు! 
రా 

నేపురాతన వరులార యూీశ్వారునికి 

గావరెవారు బొందరె దిబగలను॥ 

117 

637 

638 

౧99 

640 

ఆనుచు నిట్టుదురంత చింతాకాంతస్వాంతుండై కంతుసంతాపకారికింత 

టిలో నింత వంతసంతరిల్లె నింతటిమీదనెంతెంత చేటువాటిల్లు నోయదివిని 

చచ్చుటకంచె మున్ను జతునని ఘగజలాంత రంబున నురకనుదోోగించు 

సమయంబున॥ 

[(పమధులు చుట్టులంగొలువ భార షతిసామునలం కరిం వగా 

నమరవరేణ్యు లె 'ాదలల సంజలిబద్ధము లావహింపవా। 

ద్యములుమ రోడసీకుహర మంతయుచౌడు వడంజెలంగగా 

[బమధములుం గపాలి దనభక్తునకు౯ా నిజరూ పుజూపుచుడా 1. 

641 

గగ) 
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An 

క 

An 

చ॥ 

వ॥ 

తొ 

బసవప్పరాణము 

సిటబడకుండ బశ్య ల్లలాటుగ పుడు 

రుదపసపతి బట్టి కారుణ్యదృష్షి; 
ట్ యు 

జూచినీముగ్గ భ క్రి కుత్సుకుడనై తి 
నడుగువర మెద్దినికిష్టమనన తండు॥ 64 3 

కడువడిమృడు నడుగు = పె 
బడియుడుగనిభ కిరుద పళుపతిపలుక౦। 

గడలి నడు మబొడ మిన విష 

బడబానలమమరవకులు బడలువడంగకా॥ 644 

శంకదక్కి యవ్విషంబృుగక్కున గుక్క 

గొంటివనగవింటిగో పవాహ। 

బెక్కుమాటలుడిగి[గక్కుననుమియునీ 
విచ్చు వరము లెల్ల వచ్చెనాకు॥ 615 

అనవినిశంక రుండుదర హాసవికాసము తోడ ముగ్గ భ 

కునిదెస జూచియేటికిటుదుఃఖము నొందెదుప్వుతనాకు మిం; 

గనునుమియం గనున్న దెసు కంఠమునందణులీలనిల్చెది 

నిన పెనుబూచి జేసిరి మనుష్యులులోకమునందునెల్లె డేన్ ॥ 646 

యింతియకానిదీననాకునవస్థాంతరంబువుటదుదిట్లలె యుండుమనిపినాకి 

యనేక విధంబుల నానతిచ్చినవినియును మనసునిల్పలేకరు దవశుపతి 

పశువతికిట్లనియె॥ 647 

బాలేందుస్సురదు తమాం 

గవినునాభాషో క్రికంఠ సముచ్చాల మ్వేళము[గక్కుగక్క వననంజావంగ 

నిమ్మేలవై | 

మేలంపుంబలుమాటలెవ్వియునునమ్మ౦జాలబొమ్మంచుము గ్ధాలాపంబుల 

భక్తుడిశునకు నాహ్లాదం బుబుట్టింపగ ౯ ॥ 648 



తృతీయా క్వాణము 119 

స్స్ 

గ్ 

గీ 

ది 
tll 

వినుచుండియుమబొందివిషమీథడుమియ మిజచ్చు నోయితడనిసంచలింప 

యుమిశ గందముగాల్చు నోవిషంబనికమలా క్ష ముఖ్యులుభ యమందు 

చుండ 

(బవధులదిన్ముగ్గభ క్రికిచ్చలొ మెచ్చి చెైలగుచునతని వీక్షింపుచుండ 

మందహానమ:శోడనింద మౌళిగదియరమ్మ ని భక్తునినెమ్మిమీర॥ 649 

(పమధులాననీ దుపాద పద్మములాన 
సమయవిషము చేతసత్యమిదియ। 

నమ్మ జాల వేనిరమ్ము నాకిదొో మెడ 

నుండివిషము జార కుండజూడు ॥ 650 

అనిహరుడురుుదపశు పతి 

దనకుడితొడ మీదనిడనత డునలునునురొ 

మ్ముననానించుక వరుగ? 

మునననిమిషదృష్టి పెట్టి మొెక్క_లుడగుచులా ॥ 691 

రుద పకుపతియెప్పుడు రుదుపగిది 

విషముదిగ జారినప్పుడువిడుతు బాణ; 

మనచునున్నాడు నేడునుహరుని తొడన 

యట్టిముగ్గతమునకిక నెద్దియ వథీ॥ 6582 గ 

నక్కనయ నారుకథ 

వెండియునుజొీడ మండ లీనుండుచుండి 

సక్కనయనారుయనుభక్తుడొర్మ నాడు; 

ఇలువయునుదానుివపూజసేయుచుండ 

కివునినె మ్మే నబిలబిలచెలది [బా 3ె॥ గప్ లె 
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అదిగని భక్తరాలభవునంగము[ వేలునాయంచు వేగన 

ష్మఏనివిరోధిదూపొడవ మావరబాణునిమీదదుంపరల్ । 

పొదవగ నిట్టుదూపొడవపూనుట గూడునెపాపిభ క్రిని 

కొదవదునేటనుండి నినునొల్లనికంజను మెడ కేనియు౯॥ 654 

అనుచునంగన వెడలంగనడ చిభకు 

డుచితసత్కి 9యబగ లెల్ల నుండిరా తి; 

లింగపూజయొనర్పదొడంగిహరుని 

హ స్తమునబెట్టుకొని చూచునవసరమున॥ 655 

కాంతదూపొడిచినయం త మేరయుదప్పశూలి మేనెల్సను వేలియుండ 

వెరగంది భక్తుండు వెసజనితనయింతిక్తి భ క్రిసాషాంగమాచరించి। 

పాపాత్మ వనినిన్ను బరచితి మిక్కిలి బాపినేనభవై కభ కవీవు 

సీవుధూపొడిచినఠావు దక్కాగశ6భునంగంబు [వేలెలతాంగి జూడు॥ 

6056 

కంక నానేరమెన్న కనీళు మేని 

కడమదిక్కును వేగసంక టమువాయ। 

దూపొడవ వేదయాద్యుతితోడ ననుచు 

వెండియును మొక్క గక్కున వెలదివచ్చి॥ 6౫7 

' దేవుని మేనపొక్కు లుసతీమణి గన్గొనిపాక్కి యక్కటా 

నావిభుడ పైబంప్పినను న్యాయ మెనా కుజనంగ నప్పుడుం। 

బోవగనిల్చిదూపొడవ బోవవెపొక్కులుబో వబటిగా 

యీవిధి యయ్యెసీశునకునేనె కదా పధ మా పరాధినికా॥ 638 

అనుచుదనయు పేక్షనై నశంభు మేన 

చలది పెద్ద యయ్యెదొలగదింకనాదు। 

బతుకురోతకాదెయనుచుద లచి య పుడు 

తెరవతనువుదొరగెనంత దెంప్ప సేసి 659 
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౧. 

క 

చ॥ 

క 

చేసింజేయమిబంధుఖం డధరుడీక్షణానుకంపాద్యుగై 

యూసీమంపినియ | గదేశమున బత ఇుకృతిన్నిల్చియి! 

మ్మా సేరింపు మునీదుముగ్లతకునస్మచ్చి తముప్పొాంగెలీ 

లాసంపాదిమ త్రనూవికృతి కలాయింతచింతింపగన్ ॥ 

రమణీ రమబణులభిమతవ 

రములడుగుండిర్తుననిన [బాంజలులై దే; 

వ మహేశనిన్నుగనియ 

న్యము వేడుటనిన్ను నొల్లననుటయకా దె॥ 

ఆనవినిదేవ చేస్రుడభ యాభిమతాత్మి క మైన Ls త్మపా 

దనిరతభావనాపరత దన్మిథుసంబునకప్పుడాదరం।; 

బునగ్భ పసి భీోగమును మోక్షముద షణమందనిచ్చితా 

జనియెనుముగ థ్ కిగ తిశక మెసన్నుతి సేయనేరికి౮ా॥ 

బజ్జమహా డేది రథ 

ర్రన్ముర బెజమ హాటే 

వమ్మ యనం బేరు పెద్దయతివశివారా ల! 

సమ్మ తనిర్మ లమతియై 

యిమ్మ హి విహరింపుచుండియిట్లనిప 3c 

బల్రిదులగుబాంధవులును 

యెల్రనియోగములవారునిట్లశునకుం। 

బెల్లావిరియియుండగ 

దల్లియొక తె లేమిచోద్యతరమూహింపన్ 

121 
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Gra 
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త ల్రిలేకితండుదాజనించుట యెట్టుతల్రిగలిగియు జచ్చెతధ్యమిదియ 
తలిజచ్చి వగాదెతానునుడ స్పెను నెల్లవారికి దుఃఖమిట్లుకా దె; 

వ్ 

చెల్లబోయిం కేమి సేయుదు నీశునిదపసి గానిచ్చునేతల్లియున్న 

దల్లిగలిగిననేల తలజడల్ గట్లును దల్లిగభిననేల దావువిష ము॥ 669 
గా ర్ mn ౧ 

గీ * దల్రియు౦డిన తో లేలదాల్పనిచ్చు 

దల్లిలేకుండ బట్టి యాతండుపాము; 

సొమ్ముధరియించె దల్లి చూచునెసుతుండు 

వల్లకాడులబూది మేనెల్టబూయ॥ 666 

ర్ తల్లిసుతుది రియ బంపునేె 

[బల్టదుడై యిన్నిపాట్ల బడగాబ్యుతుం। 

దల్లియు పెక్షించునెభుఏ 

దల్లియు సర్వాంగ ర క్షదనయు ల కెల్ల౯ా॥ 67 

గీ చంక నిడుకొనికడుపారజన్ను గుడు పు 

వెన్నిదినిపించు నోరిలో వేలు బెట్టి 

పాలు దావించు మలము చేబట్టిగడు గు 

దల్లి లేక పదావక౯ాంబుధరణిగలదె॥ 668 

క్ష్ ఒకయేటబెరుగుబిడ్డని 

యొటపూటం౦ంబెంచు త ల్రియుండిననితడూ] 

రకయింత యయ్యెదల్రిగ 

నకగల్లిననెంతయగునొ నయమునబెనుపన్ ॥ 669 

Au పెంగ్రి నోములు బండుగ సేరటముల 

నూరగలచాలులెల్ల కంగారయుకు। 

తల్లి లేకున్కి బోడిమిదనక్తు లేమి 670 



తృతీయాశ్వాసము 198 

వః 

గీ॥ 

క్॥ 

డ్]! 

గీ! 

ఇట్రివట్రైివగలంబొగలనేమి కామ 

బుల నర పెవంగాకటోరంబుశ నరలేకసాకువల వోష్టిత ల్రికన్న విస 

షంబుగా నెన్నంబడునని యనుపమానరాగ౦బున నాగహారుందనకు 

మారుంగావించి॥ 671 

౭ 0 ర్త Ee ch ON eb rf Gr 

330 
pay 

లు 
936 

ర్ి 0 ల 0 

దాంగికపెనిడకింగదేస్తనకు నతంంగమంగనజేయు నలనల 
బ్ర శా ర్వా 

ముకొ గలే జెకొ)_ తుమూడు గన్నులుబులుమునకొత్తుచుండును 

ముదముమీర, 

జరుగంగవలవని తరుణివీడువడంగగరచరణా లుసాగంగదిగుచు 

నలుగుబెట్టును మేనగలయగట్టి ఘటించు జలముదోయిటబట్రిజరచునింపు, 
672 

బెగడకుండ వెన్నుదగ మాతముగ( వేయు 

దలకుగాక వుష్ణజలములొత్తు; 

నీరుదోయిలించినోఓిలోబడ కుండ 

నదుమున దుముగడుపునాలతాంగి॥ (73 

మినమిసలు తెరవమెనం 

బసపొసప౨ి వార్చి తీర్చు మజనవిధి। 

దృగ్సిసజములుజివుల గాడగ 

వెసనిడ్డున్ గుసుమగంధివి స్వాశునకున్ ॥ (1774 

అంగిటిముల్లు మెల్లనగ రా రాంగుళినొత్తును గాలగారుసీ 

రంగజమానమర్దనుని మౌదలజిలు,_నుబొట్న వేలిమ 

న్నంగనచంగటంగడుపు నంటి వెల ౫డిగూర్చి జిటిబొ 

ట్టంగద బెట్టుదూవాడుచునంబురుహానన చే జలం బుపన్ ॥ 0/5 

నె త|గుంగడినని నిలగణి త ఎెరచి 

మెత్రమె తన నరచే యిహ తనె తి! 

యడముగ నకు_నంశేచిరిి యంజనంబు 
a లొ ల 

మూడుగన్నులుగలయంగముదిత వెట్టు॥ (176 
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గీ 

క్ర 

క్ష 

4 

వ॥ 

Pal 

వెలదిచన్నిచ్చు గొందినవెన్న వెట్టుకా 

పశ్షీజాతంబు సుతుమీదబారనీదు; 

చెక్కు పెమీటియేడ్పించియొక్క।వేలు 
నోరనిడి పాలుహరుకడుపారబోయు॥ 

ఉగులువెట్టుచు వేడుక 

నగ్గించుచుముద్దులిడుచుయ తిశయ _పేమం। 

బగ లమెననురొమ్ము న 
౧ — 

మగ్గంగా గొగలింగు మానినిమరియున్ 1 

ముంగిళ్లదొంగియాడగ 

నంగనవీరెవ్వ్యరయ్యయనికొనియాడున్। 

బొంగుచును దరము పెనీ 

శుంగుదురుగబండ బేసీవోలల్ బాడున్ ॥ 

బసవపురా ణము 

677 

178 

679 

అందము సేయ జేసియమృతాం శనిధాననయిందుమౌళికిన్ 

బెందన వేలులిచ్చినడిపింప దలంచిని జాంగుళిద్యయం; 

బందువిరూ పనే తునకు నందియునందమిజేనీయా సలం 

వొంది యదప్పుటడ్డులుమనోభవవై రిక్రినేర్పునే ర్పున న్॥ 800 

ఇట్ల య్యంగనలింగమూ శ్రిసుతుంగాభా వించి సమంచిత బాల్యోపచారం 

బులు సేయనాయిందు మౌళియునమ్ముగ్గ థ్ క్రినిష్టకుంగట్టు వడి బాలుం 

డై యు౦ డెనదియట్రిదనిన॥ 

(శుతియేవ మేవహి రూ పేణయనియును స్మృతిసాధ కత్సంస్మ రే తనియును 

ధరతస్న తన్మ యతాంయాంతీ యనియునుహరుని వాక్యముకాన యటుభక్తు 

డై భంగియగు శివుండదిచి త మెయనియీశ్యరుండిటాటయె అభ క్ష 
రా ౧ -— 

జనులును హర్లించిసమ్మ తింపగ గొన్నిదినములుజనగనదేవదేవు॥ 681 
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An 

wll 

క్ || 

An 

చ॥ 

డమ్మనసా త్రిచూచిపత్యక్షమగుచు 

మో క్షమిచ్చుతలంపుననా తణంటబ। 

దండిరోగంబుపట్టినతనయు [కియను 

వెన్నకును నోరుదెరవక చన్ను విడిచె॥ 

ఆదిగనిదుగ్గ బాలమదగారికివద్ధశ నిక్కువంబుగా 

మదితలసోసియుల్కి పడిమానయి తెల్వినిబొందియక్కాటా। 

మదిమదినుండినీకునిశిమాలెవురోగమిదేలవచ్చేబ 

య్యదదిగజార్చిచిన్నుదినమిన్ని టలాగోగునేడు ప్వుతకా॥ 

నాకూననాకుమారక 

సీకిట్రియవస్ట్థయొద పనిలువవునేలం | 
(A) 

నా కాష్ట్రది వ్యా దెసయిక 

నాకెవ్వరు జెప్పరావీనన్నా వట్టి | 

చమటనెత్తుకు సవదు నాచిన్ని వడుగ 

యింతవగనీకునై ననేసెట్టులోర్లు 

త్రి గదసన్న నీరై సదండితెపులు 

నాకునేటికిరాదయ్యెరా కుషూరః॥ 

కలీగియులేక యుక్కుడప కావేకుమారకనేడునిన్నుని 
టలమట వెటునటి తెవుల్ళరయొయంగ డిములొకొద్మయో। 
రా ౬ ట ౧ 

చెలియదుపల్క_ వేమిటికిదేవ పతి క మలి నమందుమా 

పులగురువై నదొల్టియెరిగుండరు నీవిటులుండబుతకా॥ 

అవి మరియును॥ 

వనుపుచునాత్మసంభపుని పెబడియేడ్చునుదప్పకస్సుతుం 
గను గొను జేత మైనప్పుడు గొగిట జీర్చుముసుంగువెట్లు నొ; 

నూ 
లు 

య్యనతరచుకా సుతాయనుచుహాయను దల్లడిలుం బశోకమూ 
(౮ 

ద్పనలుమునుంగు దెప్పిరులు సౌ రెకుసా రెకుదె వమాయనుడా॥ 

682 

688 

Uy! 

689 

687 



126 

వ॥ 

An 

గీ॥ 

గీ 
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వెండియునుంగట గటామువ్వుగబొప్పనికంగడిముల్రయ్యెనని యల్ల 

జనంబులు నాడికొనంగావి నగావల సెంగదాయిదియ టై నమం గానిమ్ముసీ 

సుధులన్నియు నిన్నవొక కిన్నెర కోంఠి చేవింటివినుము॥ 688 
a wa 

కడుపుగట్టలేకవొడ యనం బిక నెడ పోయియందునగూడు వుటకున్న 

కుండలుచరువంగ గుండ యెగతులకు నాడియాకలిదీరకి చటవాసి; 

వచ్చిచారమచ।[ కప ర్రివాయింపంగనాడి యాక లిదీరకంతమీద 

పిటవ్వకై రాచవెట్టి సేయగ బోయియట్ట కేలకునింతపిట్టు మెనవి॥ 689 

సామ వెదులమఠళమునజం పీనట్టి 

పెయ్య వడ్డించి కొని [పియముతోడ। 

గారికాలవ్యగ్భృ హమునగా నకుండ 

నాామఫలములు భక్షించియంతబో క॥ 690 

చెన్నయ్య పొత్తునజెయిది య్యక పులి యంబలిజు| రితది యుగాక వలబో యి 

చిరుతొండనికుమారుజెండించియెడ సేసినిమ్మ వ్యగారు లయింటగుడిచి। 

యారగింవక చలియెయున్న జోడవ్యకోర తోయిచ్చి నదుడిచిసు రియ 

చౌడయ్యచేక ప్టసరవితో భుజియించితనివిన్న జెప్పెనొక్క,_మ్మ నాకు॥ 

691 

గొట్టుచెడియిట్లు విరునుక గుడు వగడగి 

నన్నునారడి బెట్టనాకున్నచన్నె। 

వెన్న పెట్టుదు జన్నిత్తునిన్నినాళ్ట 

నీండునీపొట్టనేడ లనిండదయ్యె॥ 692 

తల్లీ బీడ్డ కును హి తంబుపధ్యముగను 

బెట్టి గడుప్పదానబెరుగుసు తుడు। 

యట్లుగా కతిరిగి యాడాడ బయిపయి 

గుడుచుబిడ్డకుతలవడక యున్నె॥ 698 

an 
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క్ర జననిగదాయని చనువున 

నినునొచ్చిన గోరబలుకోనెనెన్నండు న్। 

బనిగలదు చంకదిగుమన 

మనమునవేసార నేడ్పుమానేలడల౬-1॥ G94 

గీ; _ చనినచనుచున్నచనగల దినములందు 

నన్నుబోలిన తల్లినీ కెన్నగలదిె 

యట్టినాక ట్టు ముట్టిననడిగియున్న 

నిట్టి పెనునొప్పిసీకేల పుట్టుదం।డి॥ 695 

గీ॥ నిప్పుదునకొకుచెదలంటునే కుమార 

సీవతెచ్చి కొనగవచ్చెనీ విధంబు; 

నిన్నువీడి కుపితుజేయగానేల నొప్పి 

మానినట్లాయ నా వట్టిమాటలేల॥ (0 | 

క్ష నాపాడముపాడంబగు 

సీ పొాదంబునకు మిగులనెగులువొడ మె 

నేనోవగనని దియ్యమృ షా। 

లాసంబగుటకునునీ తలపుసాశిసుమీ॥ 697 

క్ ఏలా శేరాషుటలు 

బాలాసీమీదనాదు (పాణమువీడుతి. ౬ | 

వాలాయముననీయసీరొద 

గీలించినగాంచి తల్దికి డా సుతుడర్థి౯ా॥ (08 

గ1  పమరులునుర్నుదులును రెంగుపార్శ్యములును 
మునులుదివిజులు దనుజులు వెనుకదెనను। 

నందిఛం డేశభృంగసలు ముందరందు 

నలరికొలువంగనప్పు సాఇుత్కరించె| 699 
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వ॥॥ అట్లు (పతృక్షంబై యంబికాధ వుండు బింబాధరముఖాంబుజంబవ 

లోకించిసమంచితాలాంబులనిటనియె॥ 700 
లా 

చ॥ అడు గుముతల్రి సివలసినట్లు వరంబులువేగనిత్తునా 

గొడుక వరంబులెవ్వియును గోరదు నామదినీకు రోగముల్; 

వొడుమకనిత్యమూ ర్రివయి తోకముల౯ా సుభియింపుచుండు టే 

యడ వకనీవునాకొననగు సీహితసిద్దలుసుమ్ము తమ్ముడా॥ 101 

సీ; కన్నమోహంబున కం టెబెంచినమో హమెన్ని చూడగనెందునెక్కు డగుడు 
కన్నులారగనిన్నుగనుగొం టె వేడుక మరినాకులేదనిమగువవలుక।; 

వినిదేవదేవుండు వెలదిభ కికి మెచ్చి యందంద గౌగిటనప్పళశించి 

మూడు లోకములకు ము త్రన్యవై తివి నాకుతల్రివిగాన నలినవదన॥ 

702 
గ తల్లివై నీవుగాపాడధ రణినాకు 

నెక్క డిదిరోగరుజలనియిందుమౌ? 

యమ్మకునునిత్యమగు భ కియప్పుదొనగె 

హరునకును నమ్మ యగుట నమ్మ వ్యయయ్యె॥ 70 

గొడగూచి కథ 

థ॥ మరీయును శివదేవురిడను 

కరకంళుని గణముపౌరుగుగోమరబుసకున్ ; 

వధయుందానునునరుగుచు 

మరువకకడ గొట్టుచూరు మందిరమరిదుకా॥ 704 

01. రొపిడియిటయిట తలగ 
మాపడుచులతోటియాట మెయిబరపకుమీ। 
మాపట్టిన వత మమ్మాయేపట్లున 
దప్పకుండనీ డేర్పుజుమీ॥ 108 
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వ॥ 

గీ 

క 

గీ 

CH 

గ్ర 

మరియు తద్వ్యతం బెటిదనీ న॥ 
ల 

దేవదేవునకనుదినముగుంచెడుపాలు। 

గోరనించికొనుచు గుడికినరిగి 

యారగింప బెట్టుమదియనూనంబుగా 

సమ్మి పోయెదమమ్మ మాయమ్మ వినుము॥ 

మాయమ్మమరవకెంతయు 
జేయు చునీవుండునీ కుజెలు వపుబొమ్మం। 

జేయించిపో త్రికలుక 

ట్రాయ త్రముజేసి తెత్తుమని వినయమునజ॥ 

తనయనూరడించితామూరిరరుగంగ 

బడుచుకాళ్టు మొగముగడిగికొనుచు; 

గంగియా వుపాలుగమ్మ గాదాగాచి 

కుంచెడన్నిగోరనించికొనుచు॥ 

(గక్కునసానమాడి మడిగట్రిభూతి లలాట పట్టికరా 

చక్కగ బొట్టు వెట్టి తనసవ్యకరంబునబాలగిన్నె ౬ 

నెక్కిన వేడ్క గొంచు జనియిందుకళాధ రు మోలబెట్టితా 

మొక్కి మహెశకై కొనుసమున్నతివాలనివిన్న వింపుచురా॥ 

ఎనుచనియొకింతకనుమర 

గునకునరిగి మరియువచ్చి; 

కోర దెసగనుంగొనునెడ నించుర కొరగా 

కునికిన్న బ్బాలమిగుల ను తలవడుచుకా॥ 

పాలేలయార గింపపు 

జాలకాంవొందయసుబొలీ లససేయి; 
కొలమువ బ్బినోరాట 

సాలడొతొలెనా టివనియె చవిగావనియూ।, 

129 

106 

101 

708 

709 

110 

en 

12 
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బుద్దివుట్టదొనేనె టుపోతిననియొ 

వెండియునుబొగసురైనో విరిగెననియొ। 

నీరుగల నెనోచాలవోయారగింవ 

బెట్టనేర నని యొమూతిముట్టపథ వా॥ 713 

కుంచటికి నొక్క_యించుక 

గొంచంబై యుండెననియొగోరబెళగనో। 

వంచనులదృష్షియనుసం 

దించెనొ వాద్యములులేక తెచ్చి తిననియో॥ "14 

పీదుపోయె ననియు మీగడగట్టదో 

యూర కేల తావవుచితభంగి। 

కారణందబుగనక క లిగెనాజెప్పుము 

జెప్పవేనిగానుముసిగ్గులు డగి॥ 715 

నిక్క_పుటాకలిసీకులేకుండెనాఎక్కె_డుగొని నాకుజీక్క విడువు 

కడుపార లేదని విడువ జూ చేర వేనిగుజునోగిరమునే గొంచువత్తు। 

పన్నారుదొంతిలో పలిలోవిలో పలపోలెలున్న లి పంపువోయితేెత్తు 

వుట్టి పె బానలో నున్నదినెయినీ వుదెమ్మన్న చెచ్చెదనమ్మి పంపు॥ 716 

కుడుకపులఖండ మున్నది గొంచువత్తు 

నేను శివసోదరి మఠాన కేగివత్తు; 

గలదుపాశంబుదెచ్చదగానిపాలు 

(గోలుమాచేవయనుచు నబ్బాలమరియు॥ (1 

ఆరాధనజే సెమదీ 

యా రాధ్యులయింటనీన్ను నారోగణకుళా। 

భోరునబిలుచుకపోయెద 

మారారీపాలుగోలుమీకొ న్రన॥ 718 
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చ॥ 

కణ 

క్॥। 

వ॥ 

క్ర 

1841 

పడుచవుమోముజూడగను బాలెటులేగొనువాడనం దువే 
నెడమడుగేలనిద్ద। 

రమునెత్తుక[తావుదమట్లుగా కనీ వడుకు లులేక పాలుగొననాత్మకు నింపుజ 

నింపదేనియి 

ప్పుడకొనివత్తుజెప్పుమహిభూషణ యెట్టులు గాదయేనియున్॥ 719 

చెన్నారుజిన్నిబొమ్మలు 

పన్నారులుజక్కి లా లుపండ్తునుమావా। 

రెన్నెననెల్లి దెచ్చెద 

రన్నియకిత్తుబాలునన్నియ దావన్॥ 720 

పాలుజలియా రె శేవా 

కాలంబునతి కమించగాదొడ గెనున। 

న్నేలాయీలాగునబిను 

జాలింబెరైదవటంచుసరసర|మొకు,.. <i 721 

ఇటన్ని 
లా 

డు 

రావటి పెనిమిటి చి తంబుమె తగాకున్న నక్కన్నీరు దోపంగోపించి॥ ట న్ హా 
799 

చందంబులసన్నుతించినం బసినిసువుగూరాతుగా మెసవిన గోటు 

కటకటవాపోవుమహీ 

తటమ్మదువగగాఫ్టునేల దాటించుసము। 

త)_టగతిజేతు లువ్మిదుచును 

సొటసొటయెనేలగూ లుజూచుజా లేచు౯ా॥ 7929 

కొనియాడుభంగించుగుప్పించు గొంపించు వెరి గందు నెడ్చుసు పక్కి వికి 

కోరధిక్కు కునుజూచుమారా ర6జూచునునిక్టింవిచందాన నెటవియును; 
న్ 

బుజగించునునేశబుడనుషెటు అవుసబడుగోరదొలగనూకు 
యై ధు రా డు 

వేర చిముందర బెట్టుమరియు సమాటాడు తెరిగితెంగి (మొక్కు చరణ 

ములకు 72 
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గ్ దాలు దావమికినిమూలంబుజెప్పవె 

మూతిముట్ట వెటులుమూర్క_ కొన వు; 

నీవు దావకునికి మావారువిన్నను 

వావనడ తురిదియసంశయందు॥ 729 

గీ॥ మగుడిచనివారిచేశావమారవై ర 

సత్తుసరిపోదుని చటనసత్యమనుచు। 
కినిసి తలశంభుతోడదారించుకొనగ 

వచ్చు బాలికభ క్రి కిమెచ్చినట్టి॥ . 126 

ఉశ  మారవిరోధి యప్పుడుగుమారిక దెచ్చినపాలకోరదా 

గోరిక తోడనే తీకొనికుత్తుకబంటిగ[గోలబాల బి; 

న్నారగగాంచి పిన్న ననియారడిబెటిికి విటునన్ను మా 
© న్ని 

వారికిజె ప్పుదున్మరువవద్ధిదియంతట బోదుమీదటడా॥ 727 

క్ర కడు వేగగుడుక దెమ్మని 

వడిగొనితనయిం టికడకువచ్చిదినముని; 
చెడవకకుంచెడుపాలును 

బడుచంది య్యంగశి పుడుపానము సేయుబా॥ 128 

గళ il ఆంతనొక్కనాడు పొరుగూరికేగిన జవనీజనరులుమగుడ చనుదెంచు 

వారు ప్ప్వరోపకంఠంబున సీ లక ౦ఠునకునె ప్పటి యట్రపాలారగింపంజేసి 

యాబెశికంటిదనచేతికిచ్చిన రిత్రకోరజీతం బట్టుకునినడతెంచు నిజ 
కుమారింబాగగని యిదియెందుపోదు రి తకోరచేతికిరాబని యేమిగలిగె 
తెలియజెప్పుమనిపుడు తిల్లిదండులకిట్టనియె॥ 129 

మారారికిదినముబాలుమనకుంచెడుసీ 

కోరంగొనిచని యర్పకా 

మారూడిగ జేసివత్తునట్టననేడు౯॥ 730 



బసవప్పురాణము 

చ॥ 

వ్॥ 

A* 

ప్ర 

గ్ ॥ 

ఉ * 

1838 

హరు నకుముగ్గదుగ్గముస మర్చణ యప్పటియట్లజసియీ 

శ రులొఎగంగగోరకొనిచయ్యననింటికినేగుచుంటినీ। 

తెరవున మీరుగంటిరనిచేట తడంబడుచాడ వారలి 

ర్వురునిదిగల్లశంకరుడు| గోలునె పాలిదిపోల దేమిటకా॥ 731 

అనితనయ ఏనుద్దేశించి॥ ॥ 

పడుచపాలునేలపాలుగా వేసితో 

సీవు దావితివియొకావరమున;। 

తోడిపడుచులకునుదోయిళ్ల బోసితో 

కాక కొసునెపాలుకాలగళుడు॥ 7% 2 

తొల్లిమహాత్ము లయిన పమథుల్ దృఢ భ కి కిపదాథర్ధవరముం 

గళ్తుగ జేసియియ్యగ నొకానాకప పట్టునగానియోళ్యరుం। 
రా జ 

డలడనొలడటిశివుడేటికిగె కొనునీదునిళక్క ముగా 
లా య రు కలా 

గల్లయునెల్లి రేపకడ గానగనయ్యెడిమా టలేటికి ౯ా॥ 788 

యనుచుదనకూతుదిట్టుట యం తనుడిగె 

నాటిమరునాడుతం| డిపీ నారి! గుడికి, 

గూతుచేబాలుపట్టించుకొనుచుసరిగి 

గోరహరు మోలజెట్టింపమార వై రీ॥ 784 

ముట్టక మూరు కోకముని[ముచ్చు విధంబుననున్న గన్ని యం 

దిటుచునో సి దోహియనికీసిశివార్ల ములైన పాలు; 

నీహొట్టనపోసి3 కొంటియెటపోయెదు వచ్చె దబొట్టయంచుత 

నృట్టగవచ్చుదం|డిగని పా రెనుబాలిక శంభుపాలికి = || 189 

ఇట్లుబట్టబెరచి పరతెంచి హాలింగహారింగయనుచు నరుచుచు తరుణి చేతి 

పాలగిన్నెకుంగేలుసాపుచున్న కన్నియతం।డిధిక్కరింపుచున్న యెడ 

బాలాయోడకు మోడకుమనుచునాక్షణంబతనవక్షము దెరచికరిడిగ భోగ 



184 

క 

గీ 

చ॥ 

త॥ 

చ॥ 

తృతీయాళాసము 

నాందుడుగ్భ పాసనాధుండై లో గొనుచుండెనప్పుడప్ప డుచుంజూచి తండ్రి 

యాశ్సర్యపడుచుం బా త్రపుండై॥ 

హపోయితెనుతాయని 

వాపోవుచుగూతుగూడవచ్చిరయమునం। 

బె పడిచేసాపగురుల్ 

బ్రేపడినావడుచుజొ చ్చె శి వుగర్భ ములో కా॥ 

ఇపుడునార్నెల్ల కొక పరియిం దుధరుని 

మీదజిక్కి_నకురులటుమిగులబెరుగ। 

గ తిరింతురుదృశ్యంబుగా దెయిదియ 

మదిధలంవంగగొడ గూ చిమౌగ్యమునకు॥ 

దీపదక ఖియారుక థ 

అదియునుగాక కంచియనునంచితప ట్రణమందునుండుదీ 

పదక శియారునాముగుధ భకుడు గార్యముమిక్కు టంబుగా। 

నొదవగనొక్క_నాడుపొరుగూరికినేగుచుమార్గమధ్యమం 

దదవదలై నశంక రునియాల యముంగనిదుః భితాత్ము డై || 

హరునకుదావుగాదిది మహాబల వంతులతోడివై రమా 

పురుషున కెన్న డుం జెడక పోయెనురక్క- సి బే సిప ల్లెని। 
దరపయి డుల్లనేసెఖరధామునీ సోముని నొక్కుకు తి3 
అ ౧ a కా 

తిరుగ గనీడువెట్టిగొను దేవతలకాగనుమూయకుండ గ ౯|| 

ఆనయమునాయనంగునిననంగుని జే సెనుసార్యకా లముకా 

మునులనుగోచ్చి పాతలకునో మగజే నెనుబుద్దిజాలమి౯ 

దనుజులకొందరన్ _పబలదర్పులజే సెనుదై త్యమర్దనుం 

వెనుకకుమున్న కాలముననేలకుగో లకు దెచ్చెగా వున ౯ా॥ 

786 

787 

738 

789 

740 

141 
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చ్॥ 

డీ! 

షీ! 

అదియునుగాకళంభుడుగ్భ పాకరుడంచునుతిం పవించున 

ట్టదయ తసర్వసంహర ణర్జిమరచిం పుచునిండుచికటుల్ | 

యొది వెడుకోననున్న జెడుబుద్దులు పుటునుశ తుకోటికిం 

బదిలముదాలదాలయము పాడయియున్నదిరంగమద్యము౯ ॥ 

కోటయు కొ తళంబులునుకొమ్మలుబగ్గవి రెండుదల్పులుం 

గూటము వెల్పలడావిరి గికుంభినిసూలిననట్టనంది యుం। 

జోటుదలంగిగోపురముసూ దుచునున్నడి యెన్ని భంగులం 

బాటలజూటికీ స్థితి వమాదముదెచ్చును పేక్షజేసినకా॥ 

మేనసగంబుగై కొనినమేనకపు తిక యున్న చోటునుం 

గానగరాదుధీతిబతికా యములోననలీనమయ్య నో; 

యీనిఖిలేశ్వరుండిచటనెన్నడునిల్నె నొానాటనుండియుం 

బూనికతోడ తమ్మళలుపూన్ని “చందముగానమిందులకా॥ 

బహుజనకోటితోడి పగవాయకయుండియురక్షకాళి చే 

సహి తుడుగాక సర్వజనసాధ్వసకా రక మైనయట్రియీ। 

గహనమునందునిశ్చాలతగా పురముండుటనీ శ్వరుండెవో 

మహినసహాయవి కమసమన్వితుడాత్మలనెంచిచూచిన౬॥ 

ఎంతటిశూరులై ననసహాయత నీ విపినాంతరంబునం 

గంతువిరోధినుంచుటయు గార్యముచిక్కి స వేశ శ్మతుల; 

తృ్యంతబలాడ్యులై ననసీయార్పగజూతురు గానశంభు 

న్మృళాంతముగాచియుండుటయుసాధువిచారము నా కుజూడగ ౯ా॥ 

ఆనితనయింటగలుధ నమంత యు డెర గబంచి తెచ్చిన౬- 

ఘనమగురాతికోటయునగ డ్రబొగ డకునెక్కుగానుగొ। 

బృునరచియిం వజేసియహిభూషబణు గేహముమంట పంబునూ 

తనముగట్టిశంక రునిదాసలళాంక రినిల్చి వెండియు డా॥ 
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సనన రసాలసాలములబాటల నింబ కదంబకజూాలచం 

దన హరిచందనాదివసుధారుహముల్ గుడిచుట్టులందుని। 

ల్పెనుమురువంబు మాచియును బిల్వము శీతుళసీదశసీదళంబులే 

దినము నుపూజకు క గలుగదేవునితోటలగాటివెండియు ౯ | 

కొమ్మలుకొ తళంబులునుగొబ్బునదీరిచిమీద బెంకిణీ 

లిమ్ముగబన్నికోటపయినెక్క డజూచినబెక్కు జోటఛ। 

తమ్ములు చామరంబులుబతాకలునిల్సినజూచువారికం 

గొమ్మలమాటులనృటులుగు ప్రననున్నటు లుండ వెండియుకా॥ 

సీటికిముట్టపాటయిననిల్వడుకో టను జొచ్చిముం చగా 

బాటగునూట గల్లు నొకబావిరచింపగ జేసి సేనకుం। 

గూటికిదట్టు ముట్టయినగూడినమూక యువిచ్చునంచున 

ప్పాటలజూటు సేవకుడుపాతరలందిడెగొల్ఫు వెండియుకా॥ 

ఇసుకయులగ్గధింపులును యీచెలుదూలములుందిరంగులుం 

గుసులుదుపాకికోవులునుకొంకులకోలలు నెతుగుండులు౯ | 

వసులునువాటురాలుబలువంకలదు డ్డులునిన్పదుడ్డులు౯- 

మసలకగూడ వై చెవినుమాజినిశ తులు భీతిజెందగ ౯॥ 

ఆల్రముబెల్లము౯ జమురునాకులుబో క లునిమ్మ కాయలుం 

జలులు బులువస్త్రముల మోపులుచాపలు బీతితోడ వె; 
(op) ౧ 

ల్లులియు జిందపండుబెటులుప్పునుప్పునుమరీచరాసులుం। 

గొల్లులుగాగనిన్నియునుగూడ గవై చెనుకోటలోపల౯ || 

లావరులై నయోధులుదలారులు జారులుజాలువార మై 

గావలివారలుపూజరులుగా దెలిచుట్టు లద్వారపాలురుక౯ 

'సేవకులున్నీయోగులును సెట్టుఖు భట్టు లుదివ్వటీలలో 

నై విలసిల్లుసాధుకులనందరనేలెనుహలిగా వగ ౯-1 
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ఉ॥ 

4 

చ॥ 

టప్! 

చ॥ 

Gi 

వారునుదానుగూడుకదివంబును రెలగతండుభూరివా 

ద్యార వ మెల్లదిక్కు. లమహాఖ౬ టి మోయగ జి యుచుండ।బా। 
గ _ 

కారముగోపగించి హరికంజజులై ననునిక్కి చూడగా 

లేర నిసన్ను తింపవలీ లగ మిం చెనుకొన్నిఘన్త్రముల్ 

అంతట చేతనున్న ధ నమంతయు బోయిసజిీవిక ల్ |పజా 

సంత తికియ్యలేమిదిగ వారిరీకొందరువారిమారు గా। 

నంతటనింత టరాదివియలా ర కయుండ గ నిల్చికోటయా 

చ్యంతముదానునుంగతిపయాప్తులునెప్ప: యట్రకావగ౯ా 

వను వసలై ననాకడమ వారునుబ్ యినభక్షు రుడొక్కడు డా 

విసునకవాద్యముల్ ద వీశునమూప్తననేలరొంటి వె పె! 

సనవరిందియొక రుడువేద్తడు పె పెట్టయి | మోయజేయు చుజా 

వెనమరకిట్లు గా వగనువత్తులుది'పగ సూనెదీదిని గా 

ఇంక బురంబుల్ ని ప్రజ వెళ్నినయిం్ఞు విదల్సి తేచ్చియా 

[మాకులునక్కాడ వక్క_డికిమంటలు వెట్టుచునెప్పటట్రుతా। 
ల్ 

దేకువకోట చుటు లను దిమ్మ రుచుండ గగొ స్నెనాషకా 
(శ) ఎ గు 

(మాకులజాలముల్పమ నసెమందునకున్నొడగానరిం టగా ॥ 

తడ యకనిండ్లపూరిద్వరితంబుగ వెంటులు జేసికాల్పగా 

గసటుకో। చనుగొంతకాలమటుగాల్పగ గాల్బ గలము 
(ap) ఉట 

ముడడ వ 'యులేక? గోయిననుభోరునగ ళల: ఉమాదియెగు 
జ 

పృడములుగాల్పనందు దునొరపాతయుజిక ౩, కివోయెసంతట _- | 

మించి నచీకటింబగరు మెల్లన మెల్పనకీటజొత్తురో 

యనుచుశిరోజరా జిజడ యల్రిత ద్యగమునందునగ్ని గం। 

దించినమండుచుం డెజసీకర సే సఖరుభక్వడ పునా 

క్కి ంచుకయైగ భీతికలయెప్పదియట్టు కోటగా చుభు౯ || 
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డ॥ ఇంతట వేగుబొవ్మబలెసీళ్వర శేవకుడిట్టులుండగా 

నంత టవెంటుకల్ గమరియాదలగాలుకరాగనందికా। 

కాంతుడు గంతుమర్థికాపురఘస్మ రుడాతని మోలయోగు 

లభ్యంతర సీమగా చువిమలాకృతిగై కొనివచ్చియిట్టనుకా॥ 760 

చ॥ సదమలచి త్త సాధుజనసమ్మ తవృ త్రమదియ్యభ కదీ 

పదకళియారినీ దుదృఢ ల కికి మెచ్చితినిత్తునీకునే, 
య్యెదిమదికిష్టమనబర మేశునకుం బణమిల్టినాకునే 

కొాదవయులేదువిన్న ప మొకండువినందగువిన్న విం చెద ౯॥ 761 

ఉ|| ఈవిపినంబులోజివికియెందునుబొందనీయాలయంబులో 

సీవువసించియుండుట యనీ తియిదెక ,_ డి పేదదై వమో। 

యీవిధిగన్నులంగనగ నేవినజాలజగత్సు_ టుంబినా 

భా వములోనకోర్కియిది భావజసంహర విన్ము వెండియు ౯|| 762 

చ కమల భవాచ్యుతాదులకుగానగశక్యములై న పెక్కుదు 

ర్లకాములగముల్ శివామనకుగ లనచ్చటవాసీయీవనాం। 

తమునవసీంపనేలబదనవ్య విమానముమీ దనం చుధా 
మముసహి తంబుగాగబుర మర్గకానుగొంచునురా జితా ది కికా॥ 763 

చ॥ చనియెవిచి తమీతెరగుశంకరు మెచ్చిభజించిభకులెం 

దునుదదనుజ్ఞనేదురు నూత్నవిమానమునరాహరా దికి౯ | 

వినియునెరుంగమీవిధమువిశ (ప తింగుడితోడ గూడ జ 

య్యనగొసిచన్న వింతయనియర్జి౯ానుతించిరిభకులందరుడా॥ 7064 

చ॥ మదన విరోధిముగగణమాన్యుడు శెలజాధిరా 

టృదయుగభ క్రితత్పరుడపాకృత పాపుడనంగనొప్పుదీ; 

పదకశియారివృ త్తములుభ క్రసభాస్థలి. స్తరించినం 

జది వినవిన్న భక్తులకుసన్ను తభ క్రియ గల్లు వెండి యు౯॥ 769 
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నాట్యనమితాండిగారకథ 

క్ర వినుకంచిలోనమునునాట్య 

నమితాండియను భక్తుడత డొక్క దినం; 
బుననీశుని దేవాలయ 

క 

క 

క్ర 

క్ర! 

క్ర 

మునకరగియు జొచ్చి యచట ముదముదిరుగుచురా॥ 

దండితగజదనుజాధి ప్ప 

దాండవమూ రినిమ హేశుదాగ ను(గొనిభ। 

క్రుండగుడిపూ ఎరితో 

నొండెరుగని ముగ్గ యగుట నొగినిట్ట౦ియెరా॥ 

వడుగయిదియేమిశంకరు 

నడుమును విరిగినది పాదనాళీకంబుడా। 

దొడచాయనుంచబోయిన 

వడువునబై కెగసికాన వచ్చెడుమరియు౯॥ 

వంక రవంకర లై కర 

పంక జయు గములునుగానబడుచున్న వఏము। 

వ్యంకలునుబోయితను వా 

తంక ౦బున్ఫొందినదిగదా శంభు. | 

ఒక పదమిలమోచియు మో 

వకయున్నదివంగి విల్లువలేదలయునుని। 

ల్వకనొక దెసకొరిగినియది 

యకటాజడ ముడియు వీడినదిముక న్నుల్॥ 

నిలుపులుబడ్డగతి౯ రె 

పృలువొందవుతం ఒలాకపఫి౯ాకిసీలా। 

గిలనేలయయ్యెసీ కురా 

దెలియదుగాయనుడునగ చుదేవలుడనియెన్ ॥ 
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క 

క్॥ 

క 

క్ర 

ర్॥। 

వినుముగ్గవాయు దోషం 

బనురోగంబిదిమిగుల | బయాసకతముగొ। 

బృ్బునబరిహరింపకుండిన 

గాన గొనిహరుమేనబెక్కు_నోవులువుట్టుకా॥ 

ఈ నొప్పిమాన్సగానీ 

చేనవునన నగుచుమందు సేయింపుమనం।; 

దానదిసర్యముని జముగ 

మానసముననె౦చితనదు మందిరమునకు ॥ 

విసవిసజనియచటంగల 

పనధనమంతయునుదెచ్చి భకుడుబూ జా; 

డినమకంబుననిడిలుది 

సగ కొనిశరణుమానవెశంభునకున్ ॥ 

ఎల్ 

ei 

మానిచితివేనివినునా 

మాచినియునుసుతులునేను మానకనీకున్, 

దీనిధిదాస్యము సేయుదు 

మినియ మోకికినిసాక్షియీశ్వరుడుసు మీ॥ 

ఎమెననిట్టిపుణ్యము 
టు ట 

గట్టు కొనుమటన్నవాశిగా నిమ్మనిభే। 

ర్వెట్టియొకకొన్నిమందులు 

గుట్టుననామిగ పునూనెగూచి౯పొయిపయిన్॥ 

యె తించిపొం 

గువచ్చినద తరవడిడించివాయు తె లంబిదివో। 

బత్తుడహరుమైన లదిన 

విత్తగిలు దెవులుపథ్య విధి తోనడ వ౯॥ 

తృతీయాశ్వాసము 

172 

{78 

714 

779 

776 

TT7 

Vin 



బనవప్పరా ణము 

క్ర ఆనితంబళి చెప్పిననాట్యాని 

మితాండారివిని తదాధిష్ట వీధి కా] 

మనసిజహరుమైదైలం 

క్ | 

క 

క 

క్ర 

క్ర 

బునలేపనజేయ సేసియంతగమీద౯॥ 

భువిగలపుమ్మెతచివురు లుకె 

జివురా మెదపాకుపండుజి ల్లేడాకుల। 

నవకమువావియాకును 

నవిమొదలుగగల్లుమందులన్నియదినముక౯॥ 

తెచ్చు చుబాకములిడుచొర 

పౌ చ్చములేనిరతినినుకపొట్రములనొడల్ | 

వెచ్చగగాచుంబథ్యము 

చిచ్చర కంటి కినియొజ్ఞజెప్పన భంగి న్॥ 

కావించి పెట్టుచునునత 

డేవిధినాక కొన్నిదినము లేనియుసుగణం; 

బావంతయుగానకతన 

భావంబుననిటుదలచెభక్ష్యాత్కటు డై ॥ 
య అ మొ 

ఎక్కడి వెళ్లితనంబిది 

యక్క టకటయడ విలోనియా కునునలువ లా! 

ముక,_ం౦టితెవులుమాన్సునె 

(దక్కుననేనాషధ ౦బుగాకజుణిగిన౯ా ॥ 

ఆనినిశథ యించి భక్తుడు 

దన[పాణంబునకు నలుగుత తిని మ హేశళుం। 

డను బఐత్యజుకృతినా 

త" మోలన్నిలి చ పమధతతులుంగొబువకా॥ 

141 

178 

780 

782 

189 



14 తృతీయాశ్వాసము 

క్ర మనసీజమదకానుడానా 

ట్యనిమితాండినిగృపాసుధాంబుధిలో దె; 

మననదడ్శ మాషతికనియే ౯|| | 784 

క॥ సర్యజ్నశర్యశంకర 

గీర్వాణార్చిత పదాజ్జగిరిజాధ వసా; 

మ్మార్వాచనక శేబర 

బర్వినదయనాదువిన్న పమువిను మను చుక! 759 

క॥ తావకదివ్యశరీరం 
బీవిధిమువ్యంకలై నయి త్రెరగువినంగా వలతు। ' 

కోగమోసహ 

జావ స్తయొనాకుదెలియ నాసతియిమ్మా॥ 788 

క॥ _ అనివిన్నపింపవినినా 

ట్యినిమిత్తాండికినిశంబుడమనాదినినా। 

ట్యనిమి త్రమునేదాల్సిన 

యనఘాకారంబు బుతకావినవయ్యా॥ 787 

క॥ ఏమున్నునాట్యమాడం 

గామదిరతిపుటిడమరుగమువాయింపం। 

భూమిలయమొం . 

దెచర ణాల్ప్వ్యోమమునకునె తడు ల్లైనుడుకుల మెల్ప౯-॥ 785 

క వినుతమహో  దెకాన్విత 

ఘన వేశాటోవముననుగాకజహరిము। 

ఖ్యనిఖిలలోకులుయడవడ 

గనరాదయ్యెడ లజడ ల ఘట్టార్భటికి౯-॥ 789 



బసవప్పరాణము 

క్ర గంటలమువ్వలరవశళికి 

గుంటతనయవెరచితన్నుగూడగ। 

మరిమిన్నం పెడు కరతాడనములు 

క 

క॥ 

క॥ 

క్ర! 

క్ర 

గురిలుబరచిదిశథలనవలకుందరమంగగా॥ 

గుటపుటూర్పులజలధుల్ 

గిలైంబడబాగ్ని యారెగేలిగతులకుళా। 

మెట్టంబచ ఘట్టననిల 

యట్రివైసీతిపధ మునవలంగిం చెళా!! 

దిరదిరదిరిగినిలవది 

క_రులిరు నాలుగును జాపకట్టన[రెళ్ళకా। 

ధరజాగిఢక్కా రించిన 

గిరులారునునొండధూళికిందులదూ ౧ ౯|| 

పొందుగ (ప్రమదంబూదిన 

(గిందజర త్క చ్చపంబుగిజగిజనానం। 

[గిందజట పటు హతినర 

వింద భ వాండంబు తత్వవిసరము[ దుంగ౯॥ 

వడినాడ౯భూషణ ఫణి 

. గడురోజన్నే తపహ్నిగనలజడల పె; 

ముడిచిన కొన్నెలగరగిన 

దడయకయయ్యమృతధారతలదిగబారకా॥ 

విసువకదాల్చిన 2 హో 

దిసురాసురవరుల క తలదీరిన పేరుల్। 

మసలకయమృ తవుసోకున 

వెసనసువులురాల్సి శరణు కేడుచుమరి యు ౯॥ 

‘148 

790 

791 

792 

798 

794 



144 తృతీయాశ్వాసము 

క్ర బొబ్బలువెట్టుచువార్చుచు 

నుబ్బునజత గీతత తులనొగి బాడుచునా; 

గుబ్బుగనారతివెళకు 

గొబ్బునరతిసాలగింప గురుహర్హమున్ ॥ 796 

క్ష ఆరుదు వమథవ రేణ్యులు 

జూడంగాతాండవంబుసురుచిరముగ నీ; 

యీడితరూపంచె వ్యరు 

వేడుక మైకం|డు వారివేడో_నుభవముల్ 197 

క్ర॥ అనియానతిచ్చియా నా 

ట్యనిమితాండిని మహేనడనురాగముతో। 

దనప్పరికిగొనుచుజనియెన 

తనచెరితమువిన్నము క్రిదప్పదుమరియు ౯-॥ 798 

శ్రీకాళహ స్తికన్నప్ప రథ 

క్ర॥ శ్రీమదశ్నిణ కై లా 
టి ఓ. 

సామలనామమున కాళహ స్తివలయుద। 

త్సీమాంతికమున బల్ల 

గామంబుడ మూరనం గగలదప్పురిలో ౯|| 709 

ఉ॥ ఎప్పుడు బాయకుండు పర మేశ (రభ కిపయః|వపయోధిగ 

న్నప్పయొక ప్పువేటమెయినాట వికా వ? గూడిపోయితా। 

జప్పుడు సేయకొక్క_ తరుసన్నిధి దాపుననుండు వేళ క 

| నెప్పలు వాల్బజెప్పవెడనందరతో జనుదెంచినంత ౯1 800 

చ॥ హరుడుతపస్వివేషముననాతనిముంగ లనిల్చియంతసు 

స్టిరమతిజౌకమందునిచి శ్రీకలశ స్టివారిధారభా। 

సురముగ దోచిఫాలముననొప్పుగభూతిధ రించిపు తయీ 

తెరపునబొమ్ముకాంచెదవు తీవనిజాంగముదివ్యలింగము ౯॥ 801 



బసవపురాణము షకీల్ 

క్ర 

క్! 

క్త్॥ 

ము (1 

al 

అది|పాణలింగముసుమీ 

విదితంబుగనీకునన్న వినిలేచిము వం। 

బొదవినమదినలుదికు,_లు 

పదిలముగాజూడ నొక్కు (పాజ్ దెరువున్న౯ా॥ 802 

ఆకాలి|తోవనాతం 

డేకాంగితనేగిశంభు ఏక్షించిభ 1; 

నాకలనిక్కము యయ్యెగ 

దాకం టే బేశికంటిధన్యుడనై తి*'॥ 803 

వాయువమౌ క్రిక పావ 

కతోచనుగను గొంటి మిట్టిలో కో “నిజం; 

బె చెల్లెనాకుగ లగా 

నాచక్కటిగంపగొంచునరుగఫలిం బన్ ॥ రఢీ 

ఆనుచుంగన్న వ్పదేవుడీకనకునాష్టాంగి పణామంబుస 

య్యసగావించియి తండెపోనిజము మత్సారణేతడీ యీశుని_- వనమథ్య 

బుననుంచి చనగా నాయంబేవాప్రోలి[ం। 

గొనుచురావేచనీపాక గట్టుదునుసంకొ 

చంబుగాకుండగ ౯|| 809 

రాననినటుపొటతినను రాజులొపుని బుజగించినె 
న రలు టి 

చెసను బటి వేడు కొనియెననుబుదు లుబేష్పియెగనే; 
aed శా కొట డు Cn 

మైనను నిచ్చి. మోలబడియైననుప ల్రైకుగొంచువొకనె 

బోననిముగ్గ భక్తుడహి భూషణుతోగనుని రనుం బున౯ాః। 806 

ఇక్క దయడవిలో నొక్క_ం౦డును నుండ గత మేమిజిప్పవేకాలకి ౦ఠ 

గొరగులుమ్మె త్తప త్రిరివూజ సేయం గమరులె త్రివచ్చితో మారవె రి। 

గి > వక శ వత శ —~ శ *” ఇల 
అుఎవిధితంబ్యతో వాదమడచితోరత బప్పుమల్క్లు ర్కంగచీర్రు 

పరునసందడి.దొక్కువడలేక సిరిగిరివిడిచి వచ్చితివోవఎిపినమునకును॥ 60/ 



చ 

4 

క్ర 

గీ 

చ 

తృతీయాశ్వాసము 

గాకమాదర చెన్నయ్యగలసితనుచు 

నిన్ను వెలియనవచ్చి తోనీకునింత। 

వలపటికినొక )_ వనితగాపలసీపచ్చి 

తొంటితపమిప్పు సేయంగదొడగితివిమో॥ - రప 

పలుమరు9 వునంబబడివళ్లక దిమ్మ రలేకదాగ గా 

వలసితొలంగివచ్చి తివొ వారిజగ ర్భుడుతొంటిక్రై వడి ౯ | 

మెలకువదప్ప వేట మెయినేడునుశిక్షయొనర్పవచ్చితో 

మలహరనన్ను |బోవనసమాదరణంబునమెచ్చి వచ్చి తో ॥ 809 

ఎచ్చటనుండి యిచ్చటికినేగెదునీ దితుకెట్టులీవనిం 

బచ్చు గజొచ్చియెన్నికకుమాసమునయ్యెను నెక్కు గిబ్బని; 

న్నిచ్చట।దెళ్లగావై చియెక్కడికి౯బరు వె త్రెజెప్పునే 

వేచ్చేరబట్రితెచ్చెదను క్రీఘరి మళీ తమ యూఖ శేఖరా॥ §10 

ఒడలసగము గొన్నగజయు 

యడవడ గనరాదుమాటలెన్ని యునేలా। 
యెడరై న నెవ్వరునునె 
క్కడివా రెవ్వరిక మెలుగాలముసరియే॥ 811 

కటీతటంబుసగట్రి న గోచిపాత 

నొలుపబడి తీవిట్టులౌంటితిరిగి। 

చంక బొక్క_సముసుసడలినలదికన్రే న 

కొండలందుదిరుగ సండువపీవా॥ 612 

ఉరగముమన్మృగరబులునుండునసంఖ్యముసీ వనిన్యగీ 

చరులునినుం గనంగొనిన జావగనే యుదుఠెంటికింబరా। 

త్పరయిటులుండ మాయెరుకుపల్లెకువచ్చి ననెల్ల సౌఖ్యముల్ 
౧ 

వరుసగగల్లునెట్టనిననాగ విభూష ణవిన్ము నె ప్పెదజా॥ రీ 3 
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క్ర 

వ॥ 

al 

క్ర 

అడవులనుచిరయలపా 

లొడిపిలిపాయసముతేనెయొడుముల సేతుల్ | 

కడుమంచి వెదురుటోగిర 

మెడ పక మాయిండ్లనుండు నివి యెన్నండుకా॥ 814 

మరియునట్టు గాక మీమనంబునకునభిమతం బగునేరుచులుంగ రగుడ్డుద ర 

చుగలవీవిపినంబున [బెవులుమాడంజావనేల చచ్చిమీదవచ్చుఫలంబు 

పుచ్చుకొనువా రెవ్వరు దేవాతావక చరణంబులకు శరణుజొచ్చెడనిచ్చట 

వాసిపదంగదే యనుచుంబాదాకాంతుండై నంగనియాకంతుసంతాపకారి 

విననియట్టమిసిమం తుండుగాక మూక భావంబున నున్నగన్నప్పతన మనం 

బుననిట్లని వితర్కి ౦చె॥ 815 

ఎన్ని దినంబులుకాబలెమ హేశుని కన్నములేకయాకట౯ా 

బన్నముబడ్డ వాడొపురభంజనునూర క సారెకు నైవుల్బన్నెలు బో 

వజీరబనిలేదుసదామిషమూలకందముల్ 

కన్నుమునుంగదెచ్చియిడి[కమ్మరబిల్చినగానిబల్కు నే॥ Bib 

ఆనిమనసిజహరనాహా 

రనిమి త్రముభ క్రవరుడురయమునవనికిం। 

జననప్పుడ తనియెదుట డా 

గనుపట్టునుదనుజులుమృగకా యంబుల తో కా॥ dl 

తన్మృగవృత్తాం త్రంబెట్టిదనినా॥ Sig 

ఆతిసెందర్యమహాకాయులను దై త్యవర్యులు జీమూత వాహినుండు 

థినియుగీ ర్రిముఖుండు శీవునకుదమ మేనులపి కాం పనే రక యన్య నిధుల; 

జేహములి చెగటార్చెసాహసనయుతులు నాసవిశేషకీ రిభాజనత గాంచి 

వోయిరాగతిమాకుబోవంగనేలని హరుగూర్చిభాసతవంబాచరింప 819 
గ 
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గీ 

గీ 

మ॥ 

క్ర 

క్ర॥। 

తృతీయా శ్వాణము 

హరుడు బత్యక్షమైదైత్యవరుల మెచ్చి 

(బహ్మ విష్ట్వాదిదేవతాపచవులై న 

స్వర్గ మోక్షంబులై ననుసరగనిత్తు 

నడుగుమసనివుడువారుసాషాంగ మెరగి॥ 
లు 

మాజలంధ కుని చీమాగంబుదొల సిసయాజనారను పచ౦ంబడుళనేల 
డి 

మాగశాసురుని చేముడ సిసవాగీశ ర త్యంబుమాకుగోరంగనేల। 

R20 

మాతారకునిచేవిధూత త్య మొందిన యిం|దత్యమాసింపు టెంతమాకు 

అటును గాక వ్యామాంధకాద్యసురులుసగతులై ని చెతబడసినతి॥ 621 
య కా రు 

ము కినీచెతభ క్రిమైయు క్రిగొనుట 

చోద్యమెపొన లొండేలయాద్యమ 

హితదివ్యమగాంగ దేవాదిదేవయనఘ 

విన్న పంబొండు విసవయ్య విశ్వ శాధా॥ 

వర మొండొాలొల్లముమాశరీరములుదేవామీకునా హార మై 

పరగంజేయుట యొండెకానియన ఫాలాక్షుడాదె త్యుబం 

గర వద్మంబులడా యబిల్చికాని వగంగాళహ స్యంతిక 

స్థిరమీరల్ మృగ జాతిబుట్టుడుమహాధీర ండొకండచ్చటన్ 9 
0 ల 

మిము జెండివండియా మాం 

సముమాకొసగంగనతనిసద్భ కికి మే! 

మమితోత్సాహితనాహా 

రముగామిముస్వీక ౧౦తురయమునజనుడా॥ 

అనిహరుడొ నితీబ్బి 5 

వీసిదనుజులుా శహ సీవినసలులం। 

జనియించితమ్ము నెవరు | 

గనకుండన్మె లగుచుంశ గన్న పగడకః || 

cr i L— 

224 

829 



బసవపురాణము {49 

క్ర॥ 

mn 

గీ 

గీ 

yr 

డాయంగవచ్చినఠగని 

యాయ య్యయు హర్ష మొందియామృగ ము లదా। 

నెయంగనవియునసువుల 

బాయగ నయామిషంబుబక్వము సేయ ౯ | 02 

చిచ్చరకోలలు గచ్చర 

దెచ్చియొక టిమీదనొక టిదిరముగగొలి పెలా। 

వెచ్చులపుట్టగదచ్చగ 

జచ్చుపొడ మెదానగాలి చెంజవిగాగకా॥ 827 

ఆదియట్టనిన॥ 828 

మంచిమాంసం బుళోథించిపం చినమాడ్కి ఖండించి పుడకలకాడ గుచ్చి 

నిప్పులపై పృ్పిదిప్పిపాకంబుగా[వేల్చిమూర్కొ నియును|వేలకున్న 

మంటకడ్డ ము.. ట్టిమరియుబక ం బై నజపిజూచిదొప్పలుసంతరించి 

చిరుతయు = గనంబుభి దంబుమొరకునుగారాకు గాకుండగూర జేసి; 929 

చూచియింపారిసౌంపారి సొబగుమిగిలి 

యున్నబిల్వళాఖలుగొన్నిగోసి 

తనదుజుంజుతతులమీదనునిచికొ నుచు 

నరిగె మొగలేటికాయయ్యయరిగి యందు॥ 830 

రెండుపుకిి శ తో యముల్ నిండబట్టి 

యడమచేజాపీ శరములుబి డికిలించి। 

యున్న కరమునబొలనించియున్నదొప్ప 

సవధరించువి కన్నప్పదివుటవచ్చి॥ §31 

చెప్పుంగా లునటొంటిపూజదొలగిం ఆన క్ని టిలో? సీరుగన్నప్ప 0 

డవ డుమజ్ఞన| కియమ హాహర్షం బున ంచీర్వె బా। 

గొప్పంజుంజురుమౌళి ప|తములు పూజ కోల్తాసిగా దేసిచే 

దొప్పన్ దెచ్చినమంచిమాంన మొవగె౯ారో సాధి ధిరాజ్మాళికిణా॥ 88 
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క 

&4॥ 

వ॥ 

తృతీయాశ్వాసము 

అనయంబునిట్లు గన్న 
ణా 

ప్పనిరగ్గళభ కి బమధవతిగొల్వంగా 

మునుగొల్బుదపసియా భో 

ఇనములుగుడిలొనగాంచిసకొధుండె Bag 

ఆవ్మితమయ్యెశివాలయంబని నవ్యపంచామృతంబునబం చవదను 

సదనంబుతోగూడ స్నానంబుగావించి పాదోద కములనుపరమభ కి; 

వేదో క్రగతిజల్రి వెండియుబూ జించివేగుండిమేంచ్చునివిధముగాంచి 

నేగినదవసియుద్వ్యృత్తుడై యక్కటయెట్లుచూడ గవచ్చునిట్టినిషబూజ 
చెప్పుగాలబో[దోచిప్పక్కిటి 894 

నీటిమజ్జనంబునెర యదీర్చి 

యెంగిలై నమాంసమెన్నంగనై వేద్య 

మిచ్చుచున్నవాడు హెచ్చి ఏడు॥ R85 

వీనుద పస్వినిందుమృగహింసుడుయో గ్యుడు గాడు వీని తో 

మానక సాకుబోరననీ మానిన దోహముసంభ వించుము; 

న్నేనుగునొక్కలూ తవధియింవదెయిచ్చటమచ్చరంబున 

న్నేనునునేడువీని గడు నేర్పుననూ ర్పులకట్టిబా పెద ౯-॥ 846 

అనుచునతండాదంతిదంతువాయసంవాదంబెటిడనినఖండ శశిమండనుం 
డెండంగాలెడు చెలది యఖండా కండ పరశునుపరి భాగంటు సందనతంతు 

సంతానంబునకుంజుటునుం జుట్టిన్నమాకులం (బాకినతృణగుల్మ లతా ప్ర 

తానంబునంబు లాధారంబుగావించికుని కడునిల్చిఘంట వేదియుంగ 
పోతంబులునుం విరచించితద్మగంబున శీరంబుత్సాదించి దా౧రబంధం 

బులుసోరణగండ్లునుం బోరుతల్పులునురమ్యంబులుగా నిక్మించిపరపుం 
దప్పనిగొప్పకర వీరముకుళం బులనేకసంఖ్యంబులాడు గేహి బంధ ంబు 
లునుసంధించి శతదళదశశతదశ కమలరాజివి భాజిత| పభూతపూ జా 
బంధబంధురానేక రచనానిగయంబుగావించి చిలంది తిసంధ్యలుగానం 
ధకారిననేకభ క్రితాత్సర్యంబులగొల్పు చుండెనాసమయంటబున॥ 887 



బసవప్పరా ణము 

ము॥ 

చ 

గీ! 

ఉ|| 

క 

క! 

కరియచ్చోటికివచ్చి తంతురచనాకౌశల్యము౯ గాంచికో 

పరసావెశముతోడని శ్వరునిపెబాదు[ట సంధించెనే। 

పురువోయంచు నిజకవచ్చలన సంభూతోరువాతంబుచే 

హరుపెపాదురు వోవదటి ఘనతుండాని తపాని యముక౯ా॥ 

హరునభిషికుజేసిక రియా దలదెచ్చి సకల్వల ౦సితాం 

బురుహములంబురాంతకుని బూన్న్చి|తికాలమునిట్టు గొల్వనా। 

తురమతిలూ తమత్సతివిమాతమునొందగ జేయు దోహినే 

నరసివధింతునంచుగుడికం తటనింత టబూన్చి యుండ గకా॥ 

గజముచనుదెంచిగోపించుకరణిగాంచి 

తంతువాయంబుదన దానియంతర౦బు! 

గొంతయెనను జూడ కదంలిక రము 

వెంటదల కక్కి దొలిచియాద్విపము(జం పె॥ 

ఎప్పుడుగాలకంధరుడ హర్పతికోటి సమ్మపభుండుగ 
న్న ప్పవిముగ్గ భా వముననన్యభ క్రియ నిస్త్రృహత్యము౯। 
జెప్పకజెప్పినధ్రైరుక సేయదలంచిత పస్విిమోలదా 

నెప్పటిలాగు భూలిధరియిం చెను మోమునమూడుగన్నులు౯॥ 

అఠదునొక కంటనుదకం 

బందంద|సవింపుచుండ హరుడుండ గ నా। 

కందర్పహరునిమీదను 

తందరసుతుడటకువచ్చితగనీరుమి ౪౯|| 

గలనిడియర్చింపదృగ్గలములు 

ప తిరిమునింగి గారగదోడగె౯ా॥ 
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928 

§89 

840 

841 

842 
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152 ల్భృలయు" ౯ ప్రయ 

వ ఇట్టుగారుకన్నిరునిలువంగన్న ప్పృహియుషణునకె త్రించిన యంతర్జార 

యుంబోలె మంగళంబై చెలంగెనట్టునుం గాక పిశంగచుంగో తమాంగ 

రంగంబునం బొంగుగంగాత రంగిణీమృగాద పాదాహ తిందొలంగిపాదో 

దకంబె మతంగజభుజంగ నపాంగోదకంబులింగోదకంబై యిట్లు తివి 

ధోదకంబులుం |దిఫణ యను మేన పతిమలంబై యొ ప్పెనప్పుడు [ఐసా 

దికిందివిధూదకంబును బొందబాడియక దాయనంగననంగవై రిసరా (౦ 

గంబులుం|బుంగుండ గుచునుం డెనప్పుడు B44 

క ఆగ్గలమయ్యెనుకన్నీ 

రిగ జదను జాం తకునకునిఖనో యనుచు ౯! 

డగ్గరిన్నేతముగనుగొని 

బెగ్గిలిగన్నప్పశివుని పేరా నిపలి కటా॥ 845 

సీ; కటకటాయిదియేమికర్షం బుగ లిగెనోనిటలాక్షనీకంటనీ రుగార 

నిందవినిగౌరిసీరై ననాడును దడిగాదునిన్నుసుధాక రాంక 

జనకుచేదనయునిందుని మించు నప్పుడునేడ్పునెరుంగవహిశభూష 

చీరచించుడువ్మిపపారమారడిబెట్టకారింపగన్నీరు గానవభవ॥ 846 

గీ॥ రాలరువ్యంగగన్నీ రురాదునీకుమన్ను 

మోవంగ రాలదుగన్నుసీరు 

పరసతికిగాగ భంగంబుపడెడువేళ 

రాలవులునేడేలరాలెసీశా॥ 847 

క్ అనయంబున్నిట్టునేడ్వ 

బనియేమీయా లిసుతులబాసి రు డవులం 

జనవల సెనను చునేడ్చెదొ 
ఘనలోకములొకడుబోవగావలెననియో॥ 848 
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చ 

గీ 

క 

గ 

Can 

మియునునాకటింగడుపువండగనుండ గ లేక నేనినులా 

మ చెదనంచునే డె దొవగనింటు" గగ రాజియా గినలా 

కోన 
వెరచి ww నంచునే క్నెదవొ వెసవిసివనిపాటక్ 

నరిముగీబలెకుంజ నితినంచదలంచుకనిట్వ లేడ్చెదో॥ 
(op) A 

చెడ్డ పురు వుముట్ర జీవంబువి కక 

సాగలివొ గిలికం! టబులెడేసీ; 
౬ 

కలిగినజెప్పవయనుచుకౌం గ లిశంకరునప్పళించున 

ప్పలమునుగంగనేమియినబుతుడనేగలుగంగనంచున 

(శులుదుడుచుకాశివాయటులజ చిని సరిలింగముల్ నినుం 

బలుమరు నవ్యరా తగులు బాసి యు చాయటంచు నాత్మలడా॥ 

ఈరీతిబలిి_వ.ఓియును 

నూరార్చుచునే వ్యడేటి దారకితండి 

యూరకునా,పాణేశా 

యూరకునాయన్నయనుచునాగ బడ బల్కు ౯॥ 

ఉమ్మ రి కెయింతయేటికీగుడు మనుచు 

రొమ్ము ననుశంభునే తోదకన్ములొ త్ర 
నెసగుముగ తకంటిలోకనవుగాగ 

దానతలపోసిళో థించు తన్నయనసము॥ 

ఆంగసుపులంగ పరిసచలాంబరకతమునె తిపటియీ 
లి — ద 

వీంగముకంటిలోనెరసులేదుగరా యనిగాగనూదునా। 

లృంగొని్నిగుడుపెనివుగ్ముగకు, .నబెటునుమీదయ* విదా 
చ (జ) 

నంగటిలీరదోగినమనంబునగుందుచు నుండు వెండియుగా॥ 
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849 

850 

doi 

832 

893 

854 
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క॥ _ కనుగొల్కిదనదు వేలిడి 

గొనకొనియె త్రిననుగనుం గొనగా రుజలం 

బనికడక నొ త్రినంగొ 

ల్కినగారుందొంటియట్టుకీలాలంబుల్ ॥ కిర్ గ్ 

క కొలుకులు రెండును రెండం 

గుళులనదుమనే త్ర మెల్ల గొలుకులగతియె 

జలజలజలములువొలుకగ 

గొలుకులనాకన్నునదు మగూడంగడలకా॥ 856 

క్ పింబీచ్చిగార చుండగ 

నంజుచుగన్న ప్పహరుదృగ|శుజలముని 

ల్యంజేయకకడుసొగలుచు 

దాంజలియైమొకు లిడు చుబడిబడిలేచు౯ ॥ గిర్? 

క్ర! ఆక టకటాయను హరుజా 

టుక జుట్టు కతిరు గుభమనిటు నటువోమది ౯ 

వికలత నొందునన్నే టికి 

గారణమరయుమరియు డెందములోనన్ | 858 

సీ; ఆనందభాష్పములని వితర్కి౦తునా హర్షచిహ్నంబులేదాననమున 
గరుణాళటాక్ష ఏక్షణ వారియందునాజల్లనై యుండ వుష్టములుగాని, 

ఘర్మజలాసారకలవుమ్మద మెయన్న గన్ను లబొడమునేఘర్మ జలము 
దుఖంబు (పె రేవదొరగునిరందునా రెండుకన్ను లగారకుండు సెట్టు ॥ 

859 
గ గ _టినేమేని రోగంబుగ లబోలు 

దప్పవోకయొమరికోడి రెప్పవిధ మొ 

నొవ్వియోపొరగ ప్పెనొపువ్వుగంటి 

పోటోతటిగ న్నో మాదయోబుద్దిదలప॥ 80 
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గీ॥ 

క్ 

గీ॥ 

లో 

af 

4 

వ! 

మైలయోయీవిధ౦బుదుర్మా సగ తయొ 

కాకయొండొక యక్షిరోగంబొదిని 

కేమిచేయుదుమందుమా కెరుక లేదు 

నామనోనాధనా యన్ననాదుతం|డి॥ 861i 

ముక ,_౦టివనుచు వెరతురు 

నిక్కంబుగనీకు కుదిభువనీజనులిటుని 

కొకె_డచి హ్నముబుట్టిన 

లెక్కి౦గు రెసురలునిన్ను లేశంబై న౬ I Qi 

సీకంటివంటమడ సిన 

యాకాముండాదియెనయగ వరులెల్ల 

స్నీకంటివా ర్రవిన్న లా [గీ 

కంటన్నగుచునీకు గీడుదల వరె॥ ba 

పాణ పదమెనతల పెన బాసిపోదె 

యంగహీనులగన్నంతనంగగలకు। 

రూవవంతుండ విపుడుగురూపివై న 

పల్చగాజూచినవ్యరెభకులై గబన లె ములేదు| 864 

మును హరికి యాన మొగగిన 

మనసీజహరుమహీవ యెందుమడ సెనొకొసొలం। 

బుసినాబులుమృగములగొ 

న్ననలుపువటిల్లశామనంబెట్లో రు ॥| 065 

ఎవారిత్రి రోవచింతుదుదినెవరుయేమియొనర్తురాత్మల్నె 

వ్విధినింత వంతధరియింతు ధరింవక నేమి? వ.నిం; 

క౩ెవ్విధిబోదుపోరమరియేమసియీదెన జూతుమాటలిం కెవ్యియు నేల 

మందుబర మేశునిం౦టికినేనెరుంగ దు౯ా॥ 866 

అనిహర్షించి॥ 867 
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రక్ || 

వ॥ 

స్టా] 

క 

క్ ॥ 

గ్రాం] 
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సీ కంటికి మందగునే 

నాకంటికికంచెమిగులనవనత ఖ కి! 

న్నాకన్నుమందువెట్రైద 

ఏ కంటంగారునీరునిలువం జెలువ౯॥ 
§8§ 

అనికన్నప్పదనకన్ను కనుగీటినంతలో భల్లంబునంబెగిల్పంచి పంవదను 

కంటిపెదనకన్ను సమర్పిం చెనవ్వుడు॥ ర [9 

ఆనేతంబునగారునీ రుడిగెదేవాధీశుడాకంటినీ 

ర్లానన్వచ్చినజూచి మందహసనాభాజన్ము ఖాంభోజుడై | 

యానిష్టాపరచ।క్రవ ర్రిచనకన్న ర్రేందుకో టీరుక 

న్నుకానై కృమ్యము బొందియుండు టకు నావాపుట్టితానిట్టనుజా॥ 870 

శ్రీకంరుని దాకంటికి 

జేకొన్న సదౌషధంబుచేరువనుండ౯। 

నా కేలవగవననితన 

డాకంటికిదాడి పెకైడగ్గ రితెగువ౯ా॥ B7i 

తనజెప్పుగాలశంకరు 

గనుగొనకుంగురుతుగాగగదియించిమనం। 

బునశంక లేక డాక 

న్నునుబెరుక గపోవగామనోవేగమునన్ ॥ 872 

అత్యధ్యవనిజ పచారుడుహరుండాస క్రిమెన త్రరిం 

(బత్యకాకృతినిల్చిపిల్చిభ +రా మాయస్నరకన్నప్పయా। 

కృత్యం బేటికినంచుదత్క్మ_రముల త్రంజేతులంబట్టి న 

న్నిత్యుంగన్థానవచ్చెగ న్న వకుదృజ్జీ రే జముందేజిమున్ ॥ 873 
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నీ 

Gl 

చ॥ 

GI 

An 

గ 

హరుడుగన్నప్పచేగొన్నయంబకోంటు 

మరలనిచ్చెనుయాకంటిమారుతగదు। 

కన్నాసంగెనాయనగనాకాలకంఠు 

సవ్యసయనంబుసిరునా క్షణమనిలి చి॥ g/d 

కస్న పకన్నులేహరువికబవయాహరురన్ను దమ్ములే 

కన్నపదెవుగన్ను లటుగామినిజంబగునేని దెల్ప యా। 

పనా గభూషుకను | న్ దిన ప పన్నగభూష లగ బంధములుబ్బి యట్రయిష్పుడీ 

స్ట్ గవకన్నులందొరగుగారణ మేమిస హర్షభాష్పముల్॥ R73 
త 

హరుడుపుర|తయంబులదురంటగజూడగమూడుగన్నులం 

దొర గినవారివిందు పులునూత్న విభూషణుభాతిదాల్చెనా। 

నరుదెక్సృపాసమన్సితద్భ గంతనిరంతరనిస్నరజల 
ఇ“ బ్ర 

స్పురణముచి ద్రహర్షణమునుబొందగ జేయుటయెల్ల వారికి- || ప్ర్7( 

ఆంతటనంతటదాసురసురా గజముఖ్యులు మొక్కుచురాభయ 

(భాంతతమ స్తక సలవిరా జితహస్టసరోజుల”చ్చుదై 

యంతపచోమచర్చిక లనర్జిబశంసలు సయభూనభో 

భ్యంతర మంతయు." మునుగనానవ క్ఫ_లు మ్రోాయుచుండిగ౯ా॥ 

రుసుమవరంబుథుూమి పెగురీయు చుండ 
న్న yn 

(బమధులివ్వుగగన్న ప్పభ డగ ఓ | 

హరుడు ప తృషమగుటయుచటమున్ను 

సోంచుకొనియున్నతపసిహారించికాంచి॥ 978 
భా ఈ 

_మొక్కీ గన్న ప్పదేెవుసీ మోలనిల్చి 

యతనిసద్భ కిమౌగ్రంబునథినుతించి; 

సీకునెగుద లంచినసీచునన్ను 
a 

గాచిర డింపుమనిబల్కె గరుణబుట్టు॥ 879 
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చ॥ 

క్ర 

వ 

నే 

wll 

తృతీయా కాాసము 

శివుడనసీ వనంగమరిజెప్పగ నున్న దెభేద మిట్టిమౌ 

గవిభవము౯మహత మును నంచితసాహస గౌరవంబుని। 

భృవినరులందు గల మి పభూతమళా స్త్రదాగమ। తయో 
౧ | 

నివహములందునెందయిననె టనవిందు మెయి బ్లిచిత్రముల ॥ 880 
(wn 

నల్లవొనల వోయనుచున్ఫిల్లపతింద 
౧ ౧ వు 

పసివొగడనివ్వెర పడుచుం। 

దలిభవానియుగనుగొన 
లా 

బల్రవితమనస్కుడ గుచుభక్తుడు భ వుడు.-॥ 881 

అన్యోన్యనిరీక్షణంబు సయుతరింబరస్పర నయనం బులౌక్కసవ తెదొరసీ 

తెరసియొండోంటితోనంటిచేకొని యొండొంటిచూపులొండొంటిలోపల 

చొచ్చియెకమత్యంబువడ నె పంచవదనుకన్నులుచంచురేని కన్నులుతో 

డునీడలోకాకలో కేశుకన్నులుకన్నప్పకను అసయిదోళో మరియుసికర ఎర శ్ 

కంఠుకన్నులుకన్నప్పకన్నులకు గా వించినమిం చుటద్ద ౦బులోలేకక న్నప్ప 

కన్నులుపన్నగధ రుకన్నుల(పతిబింబంబులో యట్రనుంగాక భవునయ 

నంబులుకన్నప్ప నేతధరి తీజలంబులబాయు కొమ్మలోయదియునుం 

గాక కన్నప్పకన్నులు శంకరనతగుపాంకురంబులొ వెండియు ఖండ 

పరశున్మేతంబులుకన ప్పనేతనాశీకంబులుళోకనాయకాలోక నానోక 

హఫలంబులోపౌనః పుణ్యంబునంగన్న ప్పకన్ను లువియన్నదీధ రునికన్ను 

లయి నీలగళుకన్నులుక న్నప్పకన్ను6గనుపటుయన్నాల్లుంగ న్నప్ప 

నయనాం౦బుజంబులో కాక యన్నాల్లుశంకరున్నేత పంకజంబులో యననను 

వుగా దొల్చియుండెనంతియకా దు॥ d82 

ఆనలవిలోచనంబునకు నవ్వలి[ కిందట తుండుభాయనీ 

కనినయ నద్వయింద గులజూ చెడుముగ్గుని దృగ్యుగంబుతో | 

జెనగోని నాలుగయ్యెపుర భీకర నేతములటనాలుగే 

నబ డెనీ కుదృష్టిబెనగ ంబడికన్నప రెండుకన్నులు౯॥ 883 
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= 

య 

గీ॥ 

వ్ 

డఉ॥ 

అన్నెరికన్న 'పేశ్య్వరుననన్యగ వీక్షణతొచుదమ్ము దో 

రున్న తితోడజూచుకొనుచు న్న తెరంగ రయంగనవ్పుడొ। 

ప్పెన్నిజదృషిచేదిపుటి "పేరడగించిని జెకంసిదిగె 

కొన్న యఖండ చింతయనిగూథత రెండయియుండె నానిలకా॥ 

నాలుగుకన్నులకాంతిడా 

ఫొల నిలో చనముకాంతిఫలియించెనిక ౦; 

గాలునెయేగతిజూచిన 

నోలిపుర [త యముమగుడనుద్భవమెనడా॥ 

చెరుకువిలుకాడు నె మ్మే నుమరియుదాల్సి 

మచ్చరించినగాలుండుమచముది ప్పి! 

(కమముదప్పినదొల్రింటికరణివారు 

గాలుదు రశూలియేకంటగడగి చూడ ॥ 

యుగయుగములనిఓట పెయా 

నగధరుడేకంటజూచినంగాలు నేయి; 

జగములుముస్నకన్నున్నగజాసురుహరుని 

నుగనయునుండం డే॥ 

అన్నీ యునేలనాటికి బురారికి పన్ను గయీోదయాంటక 6 

బున్నుశిరోలువిందునకునొవ్పునెచి త్తముచీ త్రశారికిం। 

గన్నపయీవిలోచనముకాలమునందగ నుండసీశుభూ 

భృన్నిలయుండులోనగునె పెద్దయు వేడక(భూణ హత్యకుగా॥ 

(సో డేపినాకికినయనంబుగ ల్రీనజూ చునేనిమ్మ వ్వనుతు నీచోవు 

159 

dS 

889 

986 

887 

888 

హరునకీయమృతయా క్షీిమున్నుండిన నణచుచేనం చెన్న యక్షి యుగము 

సీన్నేతము స్నీశుడెనసీనబాలుని బోవంగనీచ్చునేపుటిదొడుక 
ళు 

సీయకిదొలియున్న వేయునునేటికి హరుడు దయాకరుండ సగ మనడె॥ 883 
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గ్! 

ఉ॥॥ 

సాం 

క్ర 

ఉ॥| 

గీ 

తృతీయాశ్వాసము 

యితనినే తంబుమున్నున్ననిందుమొ? 

యధథి కసౌందర్యయుతడునానవనిజన డె; 

యిట్టినే[తంబుమున్నుగన్నట్టియు న్న 

నెటికాంతల మెచ్చునయీశ్వరుండు॥ 
టు 

కన్న పన్నేత పంకజముగల్లగసీ పడుసర్వసొ ఖ్యసం 

పన్నత నుండెగన్న వవిభాస్వర పాదముపాదరక్షసో: 

కన్నిజభ కవత్సలునిగానుతియింతురుకంతురుకంతు వై రిని 

న్పెన్నుగచెప్పుసోకి జన సేవ్యతజెందెను మౌళిచం దుడు౯ా | 

తః చెప్పించుకదన్ను సోకుట గదాయీగంగ దాజఓర్ర మ 
థై —- 

భూచ[కంబునసన్నుతింపబడియుంబూర్వంబునజ్నాబ హ్మదా। 

సీచెప్పున్నగనుంగొనండెగిరి జాధీశస్సురన్మ సకం 

వీచెప్పీపడు దాల్బబట్టి వఏభుడయ్యెజాదేవతాజాతికి౯ా॥ 

హరిగాననిచరణము గల 

హరు భక్సులపాదరక్షహారిసూనుడుదా। 

నరసికనలేనిశంకరు 

ిరమునకాభరణమయ్యెచి,తముగాదె॥ 

చె ప్పెడిదేమియీయెరుక జెపమహత్వముచితరూపదం 

బప్పుడుసోకశూాలిభవనావలి యందు పసిదుడయ్యెన్। 
అ ల 

యొప్పులకుప్పవుక్కి టపయో క ణముల్ దడియంగ।బటేమురా 
డి 

ముస్పరముల్ జయించినమనోభ వశ తుడుసిత్కుడాటయు౯ 

ఇ తనినిర్మాల్యముధరించీయిందుమో? 

సిర్మలుండయ్యెనితనివినిర్మ ల, ప। 

సాదభోగంబుకత నను జన నమృత్యు 

రహీతుటయ్యెనుగిరిసుతా సహాతుడీలను॥ 

890 

[రీ 

Sya 

998 

894 

899 

"7 
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తే॥ 

గీ॥ 

వ॥ 

క 

all 

మృడుడుకన్న ప్ప వేషంబుగుడుచునాడె 

వేదశాస్త్ర వివెక పీధి(గడచె 

అగ అగ రా ఆ హరుడు(గన్నప్పయుచ్చిషమార గించి 

విధిని షెధాద్యయా తీత వృ త్తుడ య్యె॥ 896 

లింగదేవుండుగన్నవృలింగిగాన 

నంగమంతయు నత్యు త్రమాంగమయ్య 

హరు(డుగణపాలు చేతిలింగాంగి యయ్యె 

నంబి చేధక్తుడయ్యెంబనాక పాణి ప్రి / 

ఇప్పుడేకన్నవ్పచేత సన్నుత సర్వాంగ (పసాదీయయ్యెననంగ శాస 

నుండనియనేక పకారంబుల భకానీకంబాకాంక్ష వినుతింపజగజ్ఞనంబు 

విస్మయంబంద నిందుధరుండందంద గన్నప్ప దేవునింగా(౧ిటంజర్చి 

చతుర్వర్గ ఫలంబులాది గాగలవరం బులెవ్విగా వలసి ననడుగు మనుడుచి 

రువవ్వుందనమొగ౦బునసి పరొ తంజేతులె త్రయాచి త్రజారికీజో హరు 

బెట్టి ఇట్రనియ॥ 898 

ఎదు న్మోకం బులపే 

రెరుగన్వాంఛితములెరుగనే వేడేలా। 

గెరుగుదునెరుగుదుమరియు ను B99 

మరియునునెరుగుదునిన్ను మార'విరోధీ॥ 

కొపునసీవరింబులునుగాయజసరి ష+రి యుల్రన కృపా 

ష్టావితదృష్షినాపయిని బాయక యుండ (గ(బాదుకొ ల్సినా 

హ్ వముదృష్టిదృక కృరణపంక జసంకర మైచనంగనీ 

వేవరమన్నగన్న(పకుపిశ్వంభుండొనగెి దదిష్షము-.-॥ 0౮00 

రన్న ప్పఠకనఖముఖు డ్రై 

వాతో కనసంపన్నుసిగాపంపుచునా 

కన్నప్పయు హరుని కెదురుగానిల్బె వెసజా॥ 901 

ణం, mt 
౪ 
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క్ర 

గ 

క్! 

చ॥ 

స్ 11 

ఈలిబతోడనన్నో 

న్యాలోకనతత్పరాత్ము లై కాశ హ స్తీలొ 

బాలాక్షుడుగన్న ప్పృయు 

హేలాగతినున్న వార లివుడుంబుడ మిం "॥ 

నెండుంగనస్నప్పపుటక్కి టిని టశివుని 

మజ్జనంబార ర్పుచున్నారు మరియునతని। 

పూజచేసినపువ్వులభూతపతికి 

నతని శేషంబు పెట్టు దురభవునకును॥ 

కన్నర్పించుటనవనిం 

గన్నప్ప్వయనంగ౧బర(౧ఘనవై భవు(డై 

విన్నంజదివిసనుము కి వేగమగల్లుకా॥ 

ముగ్గ శ రిఖండజూటుండు ముగ్గభ క్త 

వరుల. గ వనేలునీ రతివసుదననుచు 

బసవదండాధి పుడుముగ్గ భ క్రక కథలు 

తృతీయాశ్వాసము 

902 

908 

904 

మును పినవేపురా రిగణముఖు ,6లం గశియంబ నాయినా 

చే న. రనుశరణుండుమివ్మ హర హంబుసునముముగా నగించునా 

యనుపు.శంభుతు మ్యులగునార్యులమిమ్మునగింప(గ లైనా 
N 

జీ జ్యో ల! శ ఇ నగ జీ శ ఇ అ - |) 

మనుటహుగెం కఠంఉపరియన్యతయిదియటంచునుబ్బు చు. 1 ఏ0 
(aa) 

ఆవిరళభ కిసుఖపయో 

ర్లవముందేలుచునుబసవన। పభుడ. (నుభ। 

కవరులు పేరోలగ మై 

నవి శేషానుభవమంద జరగ గనం తళా 906 
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వ॥ మరియును॥ 907 

సక లేశ్వర మాదిరాజుకధథి 

క్॥ పెద్దలకు(బెద్దమరి వ 

న్నుద్దులకునునెల్ల మొద లి యొ ద్ధిధరి త్రి౯ 

బుద్దుల ప్రో కవిబుధ స సం 

పద్దీనిధి సుభగమితసుభాషానిధి యకా॥ ౪068 

క॥ సుమనోనురాగయుకుం 

డ మలి నచిత్తుండుగుణగణాన్వితు;డకలం 

కమహితదానక కావి 

త్రమతియువీణాపవీణతాదుర్యుండు జ 909 

డా యమనియమాసనవత పరాయణవృ త్రిడదురంతసం సృతి 

[భమళశమనై కసంస్మృతియపారకృపానిధినిర్గతా రియా; 

గమనిగమాంతదక్షుడు జగ న్నయతత్వవిచారపారగుం 

డమితశ మాదిషట్క యు తు(డార్య శిఖామణి నా(గనిద్దరకా॥ 910 

గీ మనుచునుండునుస కలేశ మాదిరాజు 

దచ్చరి తము మిగుల జి తముధరితి। 

నెట్టులన్ననతండిలయేలునంబె 

యను పురమురాజధానియెయలరుదుండ॥ V11 

క॥ _ వతరణనివేకరూపా 

(పతిహత విభవముల(దనకు((పతితక సుఖ। 

సీతిరాజ్యము సేయనతని 

మతిచిక్కైనులింగ జంగమ పతిప త్రి౯॥ 912 

ప చిక్కి సనతండుదక్కి నన్ఫత్యంటులుడీగీయిు టు రొాజధి రురాజపచారం 

బులఘడియ ఘుడియదప్పక పుష్పప[త విచితరచనానిచిత పూజా 

మ౦దిగోంతరంబు నర్చించియగ్గించున ప్పుడు ముప్పది రెండు రాగంబు 

అకునుం (బశ స సంబగు రావణహ స్రంబును (బహ్మ వీణయు లావణ్య 

పణయుగ్దై లాసవీణయు నాకాశవీణయు బినాక వణయుసారంగవీణయు 
జల 
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గూర్మవీణయు గౌరీవీణయు. గిన్నెరపణయు జనక వఏీణయుననునివి 

యాదిగాంగలవీణలందు మువ్వదిరండు రాగింబులను (శుతులుందప్ప 

కుండ(గూర్చియో జించనది యునయ్యించు విల్మ్కానినొంచిన పంచవద 

నునకేరాగంబుమనోనురాగంబు నాపాదించునారాగంబునకు పశణవిన్నా 

ణ౦బుగాధ్యనియింపనప్పుడ వృర మెళశ్వరుండా పిణయపాణివద్మంబున 

బాదుకొల్సి మొగచాళంబును సవఠతాణంబునుం దాశ పపైియుంగ ర్రరిబో 

శవణియు సారణయును మృదుమధురస్వరంబుల ముట్టుచుగట్టువట్టిపతి 

చి తంబిగురొ త్రనవధారు సకలేశ యవధారుని త్యకళ్యాణయవధారు 

[పాణనాయకా నాద|పియాయనుచునారాగంబుతానాల పింపనభి 

ముఖుండైె స పస్యర సంభూతంబులగు నిరువది రెండు (శుతులంగూర్చి 

కావుళనారాటయు కంబుగా జొదళంబను జశారీరంబున ననిబద్ధ పద్దతినా 

శతింజే సె. [(గమ్మరగమకస ప్రకంబు సంధి ల్లనల్దసమం|ద్రమధ్యమతాళం 

బులయలంఘేతం బులునిగుడ పద్ధనా శసంకీర్ణంబులు మెగ్యదేశి 

కుమార్గంబు వెలయ కుతి మధ్యవిశంబితలాశ మానంబులనూనం౦బులుగా ( 

జూపీ ధాతువులునంగం బులునుజాతులరీతులునుంద పకా త్రనిబద్ద 

రూపంబున వై శంబుదాశంబు సాః పెళ్ళా పెల్లి జాయియనుజాయియు 

చిత మొయ్యారంబుధంజళంబును ఖచరం బును వషమంబునుగహమోక్షం 

బులును భబివణియురవణియునుభరణిమిఠాయినిజవణాసివలంబని 

చయవై ధనముని గీశసుధాయినగీతంబును _ వ్యిశ్శగహితితయంబును 

నంశుక లవితగాడం బులునురాగకొకునుంబొ చ్చగాడంబును దేశికాకును 

సిందువుకరునాకాకునునఖక రగ్రరియునుహిఖువాయియును దవహరణందు 

మను వాయిగుండాగుండియు| భమ రవలయుగుగురడి మోడామోడియు 

నుధు వా?౦బుతిక్కాయిహోయిలుజొక్కాయియాదిగా(గల రాగంబుల 

పాయంబులంబొరయకుండ దేశాకిధ న్యాసిమలహరి రామకియలత 

సారంగ నాటగజ్జరి మేఘరం జీవేళాపుళిమాళ వశ వరాళి కాంభోజిగొ? 

పంచకంబు బంగాళంబుగురంజిభై రవిద్యయంబును భళొభంజరంబు 

గుండ (కియకాశిక దవ కియమధ్యమావతిడోడి వసంతంబును నాదిగాంగల 

రాగంబులయందుబురుషరా గ స్రీరాగంబులరసిలక్ష్యులక్షణ యు క్షం 

బులును చకార యు క్రంబులునునాద గంధీరంబులునునూత్నసౌరో కి 

జొతంబులునునగుగీతంబులును బాడుచుండు సమయంబున ॥ 913 
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క్ర 

4 

క॥ 

క! 

చ 

4 

తమకముతోనిఖలవాది 

|తములునుమో యంగ జన పరంపరసంతో।; 

షముననటియింప హరగణ 

సముదాయము(గాంచి మొక్కు_సద్భ క్రిమెయి౯ | 

పాయకయిట్టహర్నిశము భమండులింగ సమర్చనాపయ 

సోయరధి నోలలాడ(గనుశోభి తరాజ్యర మాసుఖంబులై 

నాయతచితతవృ తియొకయప్పుడు వాలక యుండెనున్నెడం। 

గాయజవై రి సేవకసికాయముగన్గానిపల్కు సీగతిడా 

మల్లరుసనదొల్లిమహీ 

వల్పభుండిరితి రాజ్యవై భవముమది। 

న్నాల్లక (గ్రీగిరిక రిగిమ 

హోల్లాసత నచటయోగ యొక్తుండ గుచుడా॥ 

ఆగిరిబిల ఇవ” బున 

యోగంబును శంభుభ కియోగంటబునుజె। 

నె్నగరిమంబుగనౌొందుట 

జాగొప్ప(గవినియెశంభుభకుల చెత ౯॥ 

వినిసకలేశ మాదిపృధి వీపతియం తయు వేగ శ్రీనగం 

బునకును జేరి మల్ల రుసుముప్పిరిగొన్న ముదంయినంగనుం! 

గొనుమతి శ్రీపతి వినుతకు [ధవిశంకటకూట కోటుల డా 

ఘసతర పుణ్యతీర్ణముల(గామిత సత్సలదస్థలంుల I 

న్చాటిక వర్యతాగముల భాసురశృంగముల౯-ముసీశసం 

ఘాటజకోటులన్నృగమృగోరగసంకర భీమ భూమలరా। 

హాటక పర్య్వతాాగముల నవ్యమణీషమయ 7 లవం క్సిపు 

]గ్లీగ్ 

914 

915 

918 

919 
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క్ర 

క్ర 

క్॥ 

క॥ 

క్॥ 

క॥ 

పాతాళగుహల(1బచ్చ 

న్నాతత పురభూములందు నారామములకా 

వీతిదగుగుహాంతముల[బ 

భూతవనజసరసనివహభూభాగముల౯ ॥ 

గిరిశేఖరనిస్యరని 

రరచయములద్భషిమా(తసాశున్మో క్ష 
జ డ్ 

స్పురకరుణారామంబుల 

వెరవార(/గమరియుబరుసవెదుల(గనుల౯ా! 

అంతంతనిల్చినిల్సి య 

మాంతకునేకాంతనిష్టనర్చింపుచున 

త్యంత(రతిన త(డుబిల్వవ 

నాంతరముం జేర వచ్చెనచ్చటజూడకా॥ 

రుదాక్షమహీరు హములు 
రు[దాక్షమహీధ రము లురు|దాక్షగనుల్। 

రుుదాక్షనదీనదములు 

రుదాక్షమయం ఖమరియురూడి౯-జూడక౬౯ా॥ 

భసితధ రి.తీధరములు 

భనితమహీరుహచయంబు భసిత పుగనులు౯। 

భసితంబునదులునదములు 

భసితామయంబగుచునచటభాసిలు మరియ ౯|| 

లింగధ రాధరపంకులు 

లింగధరితీజరా జిలింగాకరముల్। 

లింగనదంబులునదులును 

లింగమ యంబగుచు(గొంత లెక్క చనంగ౯ || 

తృలీయాళ్వాసము 

920 

921 

923 

914 
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క్ర్| 

Gl 

త్ 

గీ॥ 
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జంగమశిలోచ్చయంబులు 

జంగమపృధరు హములుజంగమలత లుకా 

జంగ మత్ఫణ గుల్మ ంబులు 

జం గమతీర్ణములగములుసన్నుతి కక్కు. ౯|| 976 

సలాపలతల్ 
రా 

యెల్లెడ (గనువట్టుచుండునీ క్షం పంగకా॥ 927 

గాయకకుంభినీ ధములు గాయక భూరిమహీరు హావజల్ 
గాయకగుల్మ సంఘములు గాయకసద్బ9ితతీ|ప్రతానముల్ | 

గాయక వఏస్సుకన్మృగనికాయముగాయకపక్షిలక్షలు౯ | 

గాయకగూడ పాత్తలునుగాయకబంభరనింబపంక్రులు౯ ॥ 928 

నాట్యమహామహీధ ములు నాట్యమహామహి జాతసంఘముట్ 

నాట్యలతావితానములు నాట్యమహోరునికుంజగుల్మ ముల్ | 

dw నాట్యమృగ|వజంబులును నాట్యకలావిదనే కపక్షులుడ 999 

నాట్యబలీముఖాశియునునాట్య విళారద వానరంబులుగడా॥ 

జో తిర్నదులుతృణజ్యోత. లుకాష్టాం గ జ్యోతులు పైకరాడ్డోనేతిషములు 

జలశిలో చ్చయము లుజలవృక్షచయములు జల ఏహంగంచబిలు జల 

మృగములు 

బహురూపశిలలునుబహురూపవృక్షముల్ కొమరారుబహురూపగుల్మ లతలు 

శివరూపనదులును శివరూపగిరులునుగొమరారుశివరూప గుల్మ లతలు॥ 

930 

ఖేచరా[దులుఖేచర క్షి తిరుహములు 
ఖచర గుల్మ వితానశంబుఖచరలతలు 

ఖగసరూపశిలాకుంజనగలతికలు 

హర్మ్య్యమయగిరి తరుగుల్మ హారిలత లు॥ 921 
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క 

గ్॥ 

క్॥ 

క 

Gl 

తృతీయాశ్వాసము 

మృగరూప వృ శకులమును 

మృగరూపశిలావపలును మృగరూపలతల్ 

మృగరూపగుల్మ పంక్షులు 

భొగడొందెనుబిల్వవనముపొంతన్మ రియు ౯11 989 

నర రూపశిలలునునరరూపవృక్షముల్ కొమరారునర రూపగుల్మ లతలు 

సురరూవగిరులునుసురరూ పతరులునుగుము లై నసురరూపగుల్మ లతలు 

చూతవృ క్షములు పసూతవృక్షములునుజూత శ లములు పసూ తగిరులు 

గంధర వృక్షముల్ గంధ ర్యశిలలు నుగురులేని గంధ ర్వగుల్మలతలు॥ 

933 

నీడలుదిరుగకుండెడునిత్యతరులు 

సీడలుదిరుగకుం డెడినిత్యగి రులు 

నీడబొడ(గానరానిసాన్నిధ్యతరులు 

నీడపొడ (గానరానిసాన్నిధ్యగిరులు॥ 94 

దూరముననీడదో(చుర 

రారుహములు లములును మాకు లుగిరులుకా! 

మార కీడ యొ నర్ప(గ 

భోరు నజన్మిం చుబాలభూరుహగిరులు౯॥ ల్రిల్రిర్ట్ 

వృక్షములుగొన్నిగొలువ(గ 

వృక్షనిచకాయంబునేెకి_ విసపిసరతితో। 

నీక్షితి పెంజనుసంబర 

వృకంబులుగిరులునెక్కి విహరించునొగి ౯ా॥ 9:6 

ఎక్కి గనుంగొనకజగ ములేడునునేడును దేటతెల్పగా 

నెక్కానగాంనవచ్చునవనీరుహ వంక్తులనట్టుల_దులు౯ా 

(సుక్కకయెక్కి యెక్కడకు(దొక్కక యుద్యమమాచరించినకా 

జక (గ గొంచునక్కడక నాగుదుమంబులునట్టియదుల. ౯ 987 

iD 
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ml 

గ్॥ 

గీ 

గ 

క॥ 

ఎక్కి తలంచిననేరూపమైననుగక్కు_న(జేయుధరాజగిరులు 

సగముమృగంబును గిగష ంవజంబును సగము నగంబునుసగ మువిటపి। 

సంచనాలు లం దులు గొంకల[ కియగరిగొనగిరులు 

క ఘకడియకునొక్షాక్క ఫలములరా లుచుఘడియా రసారములను॥ 

938 
ర 3 

మమియు రాకొ._ క్క ఘడియకుమంజులీల 

చెల6/గంరచుండెశీమడియారశిఖ*చయము 

మొదలున3కినగ్యగ గమ్మరసతుకుద రులు 

మొదలు దించిన చ మృల నతకలతలు ॥ 9qa9 

పారవె వై చినగమ్మర(పారుదెంచి 

యచ్చ టనచెలకొనియుండునశ్మములును। 

రవియుదయవమందయుదయింభిచి వికి,బెరగి 

రవిడిగ'( గడిగ్గిపోవుధ రాజగిరుల ॥ 940 

నాలుగువాకీశ నవిగానుపంచుడు నాలుగుకొమ్మ లనాల్లుచరుల 

నడు మెక్కి చూ డంగనగ రంబుగన్నించు శ్రీ న 3 లతరులు శీ శిఖర గిరులు; 

గంగాదిన్నా నాలకాంక్షమె నేతంచియెక్కి ననగములయెల్రయపుడు 

పాతాళగం గలోపల(దానమాడించు గరగావనీ జాతగాంగగిరులు॥ 941i 

మరియుదమలోననారయంగమంటనొడమి 

వరుసదరికొనికాలెడుతరులుగిరులు 

శీరవృషావళు లుస తీరగిరులు 

వషీరవూరితచి రికల్ *,రనదులు॥ 949 

చనియెక్కి ననష్టాష షినిధులుంగనుపిం చెడి తరులుగిరులును వెలయు శ్రీగి 
ఓ pe క్. 

రిమదియును॥ 948 

దధిఘృతయు తవృక్షంబులు 

దధిఘృతయు తవర్యతములుదధిఘృతన లుహా 

దధిఘృతతటా కంబు లుమితి 

దధిఘృతదీఘికాకలునమరు,ద తా ౧ంతములల౯ా 944 
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క్ర॥ 

క్ ॥ 

An 

క్ష 

చ॥ 

ఆమృతమయపర్వతంబులు 

నమృతమయావనీ రు హములునమృత తటాకా। 

[కమనిర్మలసమభూములు 

నమృతోజ్వలదిసి ౯క లునునయ్యె య్యెడల క్ ॥ 

కనకమయ పర్యతంబులు 
గనకమయావసీరుహములుగనకమయతటా। 

కనివహములుగనకోజ్యల 

ఘనదీఘీకాక లునుబధ మున(గానగవచ్చుకా॥ 

కనకమృగములుకనకోరగములగములు 

గనక పక్షులుగనక భృంగములుగనక। 

కుంజములుగనక లతిక పుంజములును 

గనక రేణువుల్ మరికనకంపృటినుము॥ 

కనకమయ హర్మకపంక్తులు 

గనకోజ్యలగో పురములుగ నక పాకా। 

రనివహములుగసకపుమ 

క్టును నెల్లెడల(బిల్యవనములో (గనుపట్టుకా॥ 

తృతీయాశ్వాసము 

945 

94డ 

947 

948 

మణిమయపరతంబులును మంజుమణీమయవృక్ష వాటులు కా 

మణీమ యగుల్మ కూటము లునవ్య మణిమయ మల్లికా ళియు ౯ 

(పణుతననీ నరత్నృమయపర్వతరత్ననికుంజవల్లిక ల్ 

గణుతికినెక్కి పె క్కెడల(ంగానగ వచ్చును శ్రీనగంబున ౯|| 949 

ఒక|మా(కుచూడంగ నొకకొమ్మకోకంబునొకకొన్ము సురగి 

యునొకిటిప టము 

నొకకొమ్మ కురువకంబొకకొమ్మ కముకంబునాక కొమ్మ ఘనసార మొకటి 

చెరుకు; 

నొకకొమ్మచందనంబొక కొమదిలకంబునొక కొమ్మ చంపక మొకటిదాని 

యొకకొమ్మ మందార మొకకొమ్మ వకుళంబు నొక కొమ్మ శ్రీఫలంబొకటి 

పొన్న॥ క | 
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గీ॥ 

గీ; 

క 

గీ॥ 

వ॥ 

1/1 

యగుచుపెంపారునొక మాని యందు(బూ6(చు 

ష విరశజాది మె కటిమ నొక్క వుష్పంబువిర ది టిమల్లె 

యొక్క పుష్పంబుచావ ంతియొకటిగో(గు 

యొక్క పుష్పంబుకర షర మొకటికలువ॥ 951 

ఒక పండుసహకార మొక పండుజంసీర మొక పండునారంగ మొకటియన(టి 

కపండునే రేడు నొక వండు వెం టగయునొక పండుఖజూ౯ర మొకటియీద 

యొక పండుదాడింబయొఏ పండ మోవియునొకపండుగంగ రేంనొకతటిపవన 

యొక పండు వూలూర మొక వండు, దాక్షయు నొక పండుతుమికయు 

నొకటినెమ్మి॥ 952 

మరియు మొదలొక టెయుండి| మానిమీద 

బక్కురూ వమ. ౬ యొప్వ భూమిః ములు 

వెండియునువృక్ష మొక్క చైయుండి పెక్కు 

వరములనొప్పుబహువృక్షవాటికలును॥ ర్రిర్రతి 
లు 

ఒకదిక్కునలు పుదెలుపును 

నొకదిక్కు (గహషోత వర్త మొకదిక్కు గునొం; 
(తడ) (= 

డొకచోమాంబిషంబును 
న్ 

నొకచోర క్రమయినొపుచుండునగాశిల॥ 954 

కొంత వి|దుమమునుమణి కాం త|దాక్ష 

కొంతయేలకదాంబూలి కొంతన తీయు 

మూలమొటయుబహుతూపములుధ రించి 

వలనుమి*.లుచునుం గచెడువలరులురు!॥ రరర 
(Ma) 

వెండియులింగాంగగణంబులర న రుంగడువడివడ తెంచిసుడిగొని కసవు 

దుడుచు మారుతంబులునుము యుముందాకిసిమౌొళి మందిరాబంధ బృం 

దంబునందంబులు గాసందులుగలయన మ్మార్తనంబులు శేయుస్వల్ప 
ట్ర్ 
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క 

క 

తృతీయా ళాగణము 

వర్షంబులును చెరుకుదిండిజోదుంగ అకుమంటలుగ మియుమిక్కి లి కంట 

గండగింపుగాకయింప్పగా (గక్కు నగుక్కునసృక్క గొన్నచుక్కుల 

రాచతాల్చుగేహంబులకుమచ్చిక వచ్చి మజ్జనం బార్చు తీరంబులును 

జం దచందనమందార కుందార వింద కుందముకుంద మందిరశతానంద 

సంకాశమ హేశునగంబు సాంగంబుగానంగ రాగంబుదలకొల్పవచ్చింద 

నాగంబుల వూగంబులునుకుంజరదనుజభంజనునకంజలిపూర్యక ౦బు 

గామంజుల దధూపంబులర్సింపవిసువకవిసవినంజనుదెంచు ధూపవసు 

ధారుహంబులనివహంబులను సచ్చిదానందకందంబులును నిందుధర 

లింగ సందోహంబులకమందాను రాగంబులననీ రాంజనంబులిచ్చి 

వచ్చువియచ్చర ర మణి[శేణివిభమంబుగైకొని చనుతృణకాష్టజ్యోతిసం 

ఘాతలబులునుచిరుతొండనంబిచి తంబొ త్రి చూడవెండిపసినిసువుంగూర 

గావించి యారగించిన పంచాస్యమూర్తులకు ఫలహారంబులు సేయు 

ఫలవృక్ష పుంజంబులసమాజంబులనుఖండ శ శి మండ నులింగమండఢ లికి 

బండిన వేడుక విడియంబులు సమర్పించి కము క పముఖసాలంబుల 

జాలంబులునుగన్నులపండుగై యుండువెండియు ॥ 956 

తమతమ పేళ్లనుశివలిం 

గముల(బతిష్ట్షించివృ క్షగణములు వృశే 

శమహేశనమోయనివృ 

క్షములుగొలుచువృక్షలింగసంఘముమరి యు ౯|| 97 

గిరులుగిరిగ హ్యరమ్ముల 

హరునిల్పిగిరీశ శరణమనుచుగొలుచున 

ట్టురగమ్ములుమృగనాయక 

శరణమనుచురామృ గేశ లింగ సంఘముగొల్బు౯॥ 958 

ఖగనాయకశరణమునుదు 

ఖగములుజనుదెంచిగములుగములయి వేడ్క ౯ 

ఖగలింగములభజింవుచు 

నగణితభయభ క్రి మెలంగుననవరతంబుకా॥ 959 



బసవపురాణము 

క ఉరగాలయముననురగము 

లుర గేశ గర శరణమనుచురుమతింగొల్చు.- 

శరణంబతిశకయమసమున 

క్ర 

క 

చళ 

క్॥ 

ay 

గరముగొల్బులింగములస్వక స్టలులందు: -॥ 

జలనాయకశరణమనుచు 

జలజాకరస ంఘములునిజస్టలులందు.౬- 

జలలింగములనుగొలుచును 

న్నిలనిటు ల(తీరములని జేశులగొలుచు౯॥ 
(wa) యు 

మునినాయకశరణమనుచు 

మునిలింగంబులనుగొలుచుముసీతతిశబ రే 

శనమోయనుచునుశ బరా 

౨ిజనివాసములశ బరలింగము(గౌెలుచు.-॥ 

ఉసమకుమీర ఘోరమగును గతపంబొసరించుదాపసా 

ధిపులుసుమీ(దబు ట్రలిడ దేహము గాన గరాకగట్టుల 

ట్రపర మ తాకృతిలావెలుగునట్రి మునీం[దులమీ(ద వృక్షము 

ల్ని పుణత మొల్యవృష్ష కృములలిలనగాలుమునీ శ కరాశియుడా॥ 

శిలలనన(గ పెన(గే పెరగి 

శిలలగతినిబొలు చుమునుల. శిరంములు విడి మే 

నులుమును(గబెరగిసిలా 

[దులచెలువము దాల్చియుండు రూపితమునులు౯॥ 

పరముకా షేతిభావనాపర త(దగిలి 
లు 

ధరణికాష్టంబులట్టులంబర (గుమునులు 

భువిందడలలు మాపిపచములుదివికింజాచి। 

దేయు(ఐఅవలునుదపమా చవలచుముశులు॥ 

118 

౮ రే 

962 

968 

964 

Y69 
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సీ; _ఒరగాలు పేనవసిధరణిపై షూపుక తపమాచరించిడుతాపసులును 

పంచాగ్నిమధ్యభూధాగంబులవసించిత పమాచరిం చెడుకాపసులును 

జలప్మతఫలకందళాకమూల ఫలాదులై తపంబులు సయునట్టిమునులు 

వృక్షముల్ వెటంగ భక్ష్యుముల్ భుజియించియక్షయకాయులై యలరుమునులు 

966 

గీ;  వర్యతములిడభిక్షముల్ పరగ(గొనుచు 

నిర్వికల్పసమాధులై నిలుచుమునులు 

మరియుజల కేశివన కేఖీమరగితిరుగఏ 

చుందురందులనెందునుయు వయువతులు॥। ల్రర్రి/ 

క॥ వలచిస్వయంభూలింగా 

రలు సేయ(గనచటికతులసంఘములొ లుచుకా। 

జలకన్యలుబిలక న్యలు 

జలస్పరుషులువీలపురుషులుజరగుదురచట౬ ॥ 968 

ఉ॥ గండమృగంబులున్నర మృగంబులుశారభ వుండ రీకొవే 

దండములు మహోరగవితానములు౯ ఫణిభుగ్వంజం బుఖె; 

రుండములం౦స్వజాతిభవ రోషములన్నెడ,బాసి యరిమె చి. జరా 
నొండారుంగూడి యాడిమచచుండును బిల్వవనాంతర౦బుగకా॥ 969 

గీ;  అట్టిదిల్వవనముమ హత్వాశతియము 

గనివినుతి సేయు చునుదముగాంచి వేద్య! 

వినయు.డై (వనంబెల్లను వెదకికౌనుచు 

వచ్చుసకలేశ మాదిభూపాలునెదుట॥ 970 

నీ॥ మల్లరుసుగాంచీయా యయ్యమనసు(జూడ 

దల(చిదివిభువినిండంగ(దనువు పెంచి; 

యత(డునడతెంచు తోవకునడముగను 

రీల౭బవళీం చెదెరువెందులేకయుం క | y71 
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పె 

ఉత్ 

చ॥ 

వ॥ 

మ॥ 

అట్రుండుమల్లరుసుగాంచిమాదిరా జీట్రని వితర్కించ॥ 972 
య ౧ రా 

అక్షయకారు(డె వలుగు(నటి యకిందదుదొొ(యటుగాకర 
౬ ట గా 

వశాశీతిభ్బరాయితైే అ(గుగాకిధరాతలివాలియుస్నరు। 

దాక్షనగంబొశాంభవనిరామయతత్యమొచి తమోసద 

ద్యక్షత(గాలుజ్యోతియో పథంబునకడ్డము వడ్డది[కియ౯ | 97 

అనితలపోయుచునటయిట 

జనరామికిమాడిరాజుసవిచితండై | 

కనియెదనివుడీయ[గం 
బని చనియెనుశిరముభిసకునె మూండేండు.- ॥ ట్ట 

ఓ 0 

చనిఛనియు త్తమాంగమునుచక్క_ టిగ నొనలెకమున్నుసా 

ద్వనజయుగం బు పెంబడకతానిటవచ్చుటదప్పటంచుజ। 

య్యననిరునాలు గండ్ర రిగి యంఘి9సమీ పముగా నక చ్చటయం 

గను(గొనలేకయంత భయకంపితుందై రతిసన్నుతింపుచురా॥ )75 

నాషాంగె కనంమస్పతుల్ నలిపి యేలాసీ నివింగంబువు 
(8) ఇష 

దిషాగమాము(జేసియెంచుడు భవదివుస ౧రూవంబువి। 
దబ అ ద లర ఎ 

స్పషాకాలముగా (గ గాం చిదననదాశక్యం బెనాబోటికిటా 
లు 

9ిషాచార భవత్పచద్వయముదర్శిం వంగరక్షింపవే॥ 976 

ఆనియనేక పకారంబులం (బస్తుతింపుచు(;దత్నార్శ్యం బున నొడలుగెడపి 

తద్దిద్భక్షంబక్షద్వ్యయ పరిమిత కాలంబలోలభా వంబున లేవకున్న మాది 

రా జు(మల్తరుసుం గనివుల్ల్ససిత హసిత వక్తు9౦డై యిట్రనియె॥ 977 
౧ అనాటి కటా 

వినుమాదన్నభవన్మ నో దఢిమము౯ ఏక్షింపమెమీవిధ౦ 

బునవ ర్రించితిమీవుసాహసివి మమ్ముంగంటి వేభెమ్ములె। 

న్మనుచుడాగౌ(గిట(జేర్చి సూర్చికొనలింగాభ్యర్చదీర్పించిచ 

య్యనంబెటైందన సత గ్రసాదమత (డాహాదంబుసంబొండయరా॥ ర్స ద్ర 
రి a న్న 
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క్ర 

గీ॥ 

క 

Gl 

గీ॥ 
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ఆనుపమత త్వానుభ బారి 

బునిధిందేల్పుచును గం త బొద్దుజరపనిం 

కనుగొన్ని దినములవసీం 

బను పడ 6గానుమన(గవలయువాలాయంబు౯ా॥ y 79 

ఇట్టుమల్ల రునానతినిచ్చుటయును 

మాదిరాజయ్యపినియెట్టు బో దునయ్య 

పెన్నిధానంబుగనియును పేద విడిచి 

కూలి సేయంగబోవునేకూశుండ గుచు 980 

విమలగుణాకరసి పద 

కమలంబులుగంటినపైకడుధ ఘ్యడనై 

తిమరలంజనననని తండాక 

నిమి త్త్రమున(గానిచనమిని శృ యమనుచుకా (గ్ర 1 

మల్దరుసప్పుడుల్టసిత మానసు(డై యొకదుమ్మ చెట్టువాః 

టిల్లంగంజెసినీ విటుకడింది సమాధినిమాదిరాజవ। 

ర్తీల్లుమటంచుయదాను యొక |కేవకునై చనివాతిమాఅ( గా 

గొల్చనిరూపు(గ కొనియె గొబ్బుననాతనిమోసపుచ్చగడా॥ 928 

పురపు వేళ్లను పృథు బాదంబులునుగుజ్ఞు బిబుతొడలునుదొప్పచెవులువీర 

నరములుముడిబొమల్ కురుముక్కి మెషయును దక్కారొమ్ముబరుడు 

_వక్కలట్లి 
కాయకనుు లునులిగదడంబు జుంజురువలవెండ+ వలునునబ మేను 

లో లా యు ల్ని ల ౧ 

(పాకువట్టినపండ్లు బెద చేదోయియునూచకాణనునటిపీపు(నమర॥ లస 
ట్ ౧ (౧) ౧ ఖు 

కటిఘటించినతి త్రీయల్ గ త్రీనుచ్చు; 

గోకలునుజూడుగావునుజోకమీర( 

గాలిదంపర వెం[టుక ల్ దూలియాడ 

దొడ్డ మొలగ చ్చజారంగ దో(పికోనుచు॥ yg} 
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కః 

క్ష 

క 

గీ॥ 

చ| 

4 

ఈలీ ల(బెట్టునురి మిరి 

యాలోకింపుచును గుక్క రాంబిలుచుచు। 

నట్లో లి౯రిక్క విడుచునొరి 

గాలంన్ని లుచుండునడ చు[గ రముల మరి యు ౯॥ 9§5 

గొడ్డలియు(గూటికుండయు 

దొడ్డగుపరిగమ్మ తుమ్మదుడ్డునునెడ్డం 

బడ్డట్రి మెంకపిల్లల 

నడ్డముగా నొక్క చంకనలముకమరియు కా॥ 986 

ఆడాడ నిలిచి మెక ముల? 

గూడంగా(దప్పువాట్టు గొ(నుచును వెసగా। 

జూడరామాద|పభునకు 

నీశయగుగునున్న పొదల నెలవునకేరైిగెరా॥ 987 

ఆరిగి యందుగాయలన్ని యురాలిచి 
యంత(బోకయతనియంగమునకు 

నడ్డ మైనకొమ్మ యర గొడ్డి యప్ప గొల్ల 
గొ ప్రైనతండుగనరికో వగింప॥ 989 

కొటుడుగాంచిమావరసుగో వగుడై చెడుగొలయీననీం 
— ర 

బుట్టవెసేకు గొట్టమదిభూజములీ గతిమాకుసీ డయె 

నటికుజంబుగో ట్రనెటులాడెగరంబిక నోరి గొల్లయి 

టట్టు చనంగసీక తెగటార్చెదసార్చెదరుట్క శౌనునిన్॥ 990 

నావీనియ పై మల్హరును నఖ్పుచు దా పుఠి పస్వివాపునా 

దేవరపాపివంచునను దిట్రతికో పులుపాపులు దాధ రి(త్రీ। 

వలయంబునందుగల రేసిగుబోలరదేలయేను బా 

పావృతకవృ త్రినయ్యె డగృథానలద స్టలుపాపదగ్దులు ౯॥ 99) 



గీ 

క్ర 

క్ష॥ 

al 

క్ర! 
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సలద మర్మగహో (గనిర్హాతములను 
ఖత త్న టు 

గులకలకలుగాదెహృత్పులబసము 
(అ) (Se) 

యిద్ద కోపానలజ్వాలనింకిపోదె 

పస్తుతోఛితకమలమిరంచధార॥ 

ఉత్కటంబై నకోపాగ్నియుక్క చేసి 

నలగధేసచ్చిదానంద జలరుహంబు 

సద్విచారం బుసొంహొ విజ్ఞాన పెంపొ 

ధ్యానజృంభణమోయిది త ససుగుణ మొ॥ 

నాకు నొట్ల(గ భూజము 

లీకానకాలేయనుచునేలా జె ప్ప 

స్నీకునుగూర్చుండంగా 
లేకున్న వెయీవనస్టలిజమరితరువుల్ ॥ 

ఇట్టి పశాంతాత్ము లుధర 

బుట్టు దురెయెందునిన్నుబోలదవసులే 

పట్టున గలరి(కనిన్న. 

ట్రిట్రనిబలురంతుజేయనేటికివిను మా॥ 

భూరినదీ వవాహమున(బోయెడీనల్పనిబు క్షభల్లము డా 

గోరు పడంబుగా(దల.చి కూడ(గనీ.దినయా తకాని(ద 

వోరమృ గంబుబటగని కూలగ తుండు త్య జింపుమన్న నా 
తు ఓ (3 

నా రెకు వా(డువిట్కా ఇప(శొవ(గనిచ్చునెవానినె మ్మెయిడ£ా॥ 

ఆసరణిసీచసం సృృతీ 

బాసియుబాయంగ లేనీ బద్దునివిషయ 

వ్యాసంగముదాదొల(గక 

మోసపరచుదానిగొల్వమొదలన్వలయుఇ-॥ 
bers 

992 

998 

994 

999 

996 

9y 7 



శ 

3 
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క్ర్॥ 

గీ 

క్ర 

గీ॥ 

చ్ర॥ 

చ॥ 

పొంగుచునరిగనచిచ్చురు 

కంగాబోవుచును జీర గా లెడినని పె 

కొంగాసరించునట్టుల 

సంగముడిగికోపముడుగజాలయతికికా॥ (47 

సన్యసించిచనుచు(తనసతులసు తుల 

నాపులకునప్పగించుమూఢాత్మునట 
అలాటి రా 

కాదెసంసార మొల్ల కకానక రి గి 

రాగదోషంబులుఢుగనియోగిలాగు॥ 99g 

కడునలుకనూతిలోనం 
బడితెవ్పలు వెదకుమూడుపగిదియకాదె 

దెవడిసరమువిడిచియు (భమ 

వడినెలవాసించుదపసింబాటియెదల పకా॥ 999 

బాసలేటికివేయి జెప్పంగ వెల్లి 

దెలి సెరోకలిదెండు వేదలనుపమర( 

జుటుకొనియెదనన్నటుజూ వెత్య క్ర 
రి 0౧ అజాత 

సంగసంయమి యాసణాయంగలేమి॥ 1000 

పలుకులునేటికిన్నెరుకు బంది యమందొకయీనెచిక్కి నా 

గెలువకయోడినట్టు కడునేర్పు మెయిన్నుయిదాంటదిం తిణీ 

దళతలమంతదప్పి ననధ ః పతితుండ గునట్టసం సృతిం 

దొలగినయోగియాస మదినూల్కొా నియించుక యుండెనేనియున్॥ 1001 

ఆసిముద లింపుచుందననిజార్భ త దాల్చి నమల్రికా ర్గునీరి 

గనుగొనుమాదిరాజుభయంకంపితుదై తలవాంచిసిగునం 

గనుం/గవమూసి భాష్పములుగార(గనేడ్చుచునాకునేడు న 

_కినియతినేడ జొచ్చినను గవలతామసమాయవాయునే॥ 1002 

శి 2 గ జో 



క్ర! 

గీ 

క్ర 

క్॥ 

తృతీయా శ్వాసము 

గతమతిచై తన్యకియ 

లతిశయముగ(గభ్లియుండునంత కునుగియా 

నితియెటటులనడు పక 
వ బట 

నతిక్రమించుననుదూరమగుహరుకృపయు ౯॥ 

ఆదియెట్టులగసుగాయయె 

పదరిపుడుకజెందు(గాకపండగునెమ హే; 

శుదయయులేకిటుల(జిద 

భ్యుదయముగోరిననుభ క్రియు కిదొరకునే॥ 

కటక్ టానన్ను(బో లెడుకర్మి కెందు 

నిస్పృహతగబ్రదనుచునెన్నివిధ ములను 

దన్నునిందించికొ నెడిమాదనమనవిని 

గాంచిమలరుసతిభ కింగెౌగలించి॥ ల = 

కాకర్మదూరకర్ములు 

మాకడకీరీతిరాసమర్జులెనినుభూ 

లో3మునకనుపగా మె 

మీకృ్ళత్యముపన్ని నారమింతయసుమ్మీ॥ 

వసుమతికేగుకారణమవస్యమునున్నదివిన్ము చెప్పెడం 

_(బసవశ రారిపుననుభక్తుడుభ క్రివివర్దనార్థ మై 

బసవడనంగభూ సలము పెనవతార మునొందెతత్సుఖో 

తెల్లసితుని సంగతింబడి తొలంగక చి|తపు గేళి(దేలుచుబా 

భూసలము పెనవతారమునొం దెందత్యుఖో॥ 
రా Ln 

పరమశి వాబార[ప 

స్పురణంబునబొంద జేయుచుంబాచా శ 

త్ఫురుచిరసమణిద్దల'పె 
ఏ = 

౫రియింపగ(వలయు[బరమసంయమితిలకా ॥ 

1008 

1004 

1005 

10006 

1007 

1006 
జ్ 
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గీ॥ 

వ! 

క॥ 

క 

ca] 

ఇ ప్పుడార్నూ టయే(బదియేడులయ్యె 

వ్యాతలికినేగుదెంచియింకనుబ దేండ్డ 

కెనర ప్పించుకొనె వనిన్నిట్టుగూడ 1009 

నేడునూ రేండ్లుజనగ లేదిందునునికి॥ 

కావుననీవునేటినుండియునిచ్చోటనయుండుమనినట్టుకొట్టకొకట్టగిది 

నంబులుంగడచునంతకుంబుడ మినండి యఖండసంవిస్మ యుండవె 

వెండియుమాకడ నుండంగలవాడ విప్పటికినిచ్చకు మెచ్చువరంబులిచ్చె 

దంబుచ్చు కొనిచనుమనినమాదిరాజుగర పయో జం బులు మోడ్చి మల్హరు 

సుతోనిట్టనియె॥ 1010 

స్రీయంద మేపరస్త్రీ 

యాయువనన్మాయకదినిజాలయముసుర। 

శ్రీయన్న న ధువముని 

_శేయసమీశ్వరునిపద విచెల్లునె కోర ౯|| 1011 

[పాణేశ్వరయితరవర 

(శేణిన్నేనాల్రనెరుగ రేయని నికట, 
వోణింబడిశరణసిక 

ల్యాణంబున కేగి బసవనా మాత్యుకడ ౯; 1012 

ఆంత కమున్నయాబసవ(డాసక ౫శ రుమాదిరాజడీ 

మంతుడు సంగ మేశరునిమధ్యమునిరాబొడ గాంచి లేచియా। 

ద్యంతికభ క్రియు క్రిమెయిదండనమస్కతులాచరించి త 

క్స్యంతముసంతసిల్లనువచారపరంపరలా చరింపగజా॥ 1018 

వాతృల్యంబునబసవ 

సత్సంగ త్యనుభవానుసంధానంబున 

స్నాత్యక్సమందియా తమహోత్యుకుడై 

మాదదీరుడుండంధరణి! '॥ 1014 



189 తృతీయా క్వాణము 

క ఆమాదిరాజుతరితం 

బీమహీిచది విననువిన్న నీహి తవస్తు 
సోమంబు లోదవుభ క్ర శ్రీమంతుల 

రగుదురిడిపసిధ్ధముజగతిన్ ॥ 1015 

సగ్గర॥ దెకాదై పఠాధిళా స్ర్రదఇయసముదితభేద తిరా (పభెదేద్దా 

తత శ్రీఏీరశై వాధి గమనిపుణధీధీరవూ ర్వేశభ క 

ఖ్యాత స్పీతాంగలింగై కమ తమహిమనిషాా_సితాదై ఇత వాచా 
దాతుర్యాజ్లీవజీ వేశ్వరత రమతా జ్ఞాతృదత్సత్సమూ హా 1016 

CT ణః 

క॥ భృంగిరిటగోతసంభవ 

జంగమలింగార్చ నావిశారదవల 

త్సంగీత శాస్త్రపారగ 

గంగోత్న త్తి పకారకావ్య రురీణా॥ 1017 
ఇ. 

పృద్వీ! చతుర్నిగమసారవాక్సరణియు కసత్కావ్యని 

ర్మిత పణవశిష్యకామితవిశిష్టము క్రిపదా 

జితస్మరవికారభాసీితమనః | పచారమహా 

ధ్యుత్యవతచరిష్టు తాత్యపితసర్వపాప పజా॥ 1010 

గద్య॥ ఇతిశ్రీ మత్వాలకురికి సో మేశ్వర గురు పసాదలబ్బవబంధ నిబంధన 
శక్రియు క శ్రీపిడరి బసవ నార్యసళ్పుత 9 కుల పవిత సోమయ నామ 

ధేయశివకివి|పణీతంబె న బసవపురాణంటను మహీ [పబంధంబునందు( 
దృకీయాశా్యసము॥ 1019 

క్. 

అలో జ వాల ట్ల — అం 



గ్ 

గీ॥ 

చ॥ 

క్॥ 

చతురాశ్వానము 
ట్ 

వుడవాలు వమూచయ్యుకథ 

శ్రీభసిత వికనితాపఘ 
నాథభరణవరాక్షమాలికాంకితబ స వే; 

శాభిఖ్యాసంతతనుత 
కోభితముఖపాలకురి కీసోమారా ధ్యా॥ 

దేవమీరుమున్ను ద్విపదగా వించిన 

బసవచరిత యేను భవదనుజ్ఞ 

బద్యహృద్యకావ్యభంగినానేర్చిన 

యట్టువిన్న వింతునవధ రింపు॥ 

మది యధరనాపుమడివాలుమాచరీరు( 

డనగనరలేని హరుఖక్తుడ తులజం గ; 

మార్చనాస క్రచిత్తుండ న్యాయనిష్టు 

ర[పగల్ఫొ క్రిహరుడువీర్మ వతుండు॥ 

స్వవశగతాఖిలేం దియుడుశాంభవనీష్టుడుసుుపతిష్టితా 

త్యవిరళకీ రిమండనుడపా స్తపునర్భవమార్గవృ తిస 

త్యవిమల తానియామకదయాంబుధిచి|త్క_ కచ పవృ త్తకా 

(తవసివహుండునిహ్న త జరామరణుండునయోనిఖారుడు౯ ॥ 

భాషాపాలకుడురజక 

వేషావృతరు దుడజడ విగహుడుజగ తోషకరహరభ క్రి 

విశేషాస్థానంబు వెలుగ జేయు దివియయె॥ 

1020 

1021 

1022 

1028 

1024 



వ 

క్ర 

క్త 

క్ర॥ 

G1 

చతుర్తాళ్యాసము clei: 

పతిహత వభావుండె యొప్పరిగెయను వురొంబునంబురభంజశ 
చ పదప౦ ఇరుహన్మంజాలషట్సదుండై యుండుసవయంటున। 

~~) అ 

బసవన్నభ కివా డిథి 

యసలార(గనిండికౌతుకాస్పదమగుచుకా 
దెసలందునిట్టిపొడు వగ 

నసమానుడుమాచశోరియతి హర్షితుశౌ డై ॥ 1)26 

జంగమదీక్షమదినిను 

ప్పోంగగనీ బసవమం తిపుంగవు చేతన్ 

సాంగసపర్యలుగొనుచుకా। 

జంగమకోట్యర్చనములుసలుపు చుబురిలో ౯ 127 

ఉఊం౦ండుచుసనివ్విధముననహి 

మండ నుసద్భ క్త విత తిమాసిసకో కల్ 

నిండారువేడ్శ గొనివే 

రొండక రేవునకునుదకనుత్సాహమునన్॥ 1016 

చనిచేతులకసివోనుది 

కినిగుడ్చి యునునవియొ పేసీ కేలనెండ'। 

య్యనసంధించుకసద్భ కనివహధౌతాంబరములుదా 

లిచితోవన్॥ 109 

తారధ రాధ రంబుగతిదాజను దెంచుచుపట్ట్రణంబులో వారలుశంభు భ కటి 

వస్త్రములం టక 

పొండుదవ్వుగా। 

డూరకుడంటు కొన్న (బొడుతుంబడనంచునుజాటుకొంచుఘం 

టారభ టియుతుండయిని జాలయసీ మకునేఃగునొక్క_(డున్॥ 100 

Fe: 

టి. 
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క 

క్ష 

క్॥ 

క 

వ॥ 

చనితనతెచ్చినమడుగులు 

నునుపుంగ ఘటించి గ డెలునూల్కొ_ాలు పృనెడం 

జనిజంగ మంబడుగ గొ 

బృ్బున్నమొక్కుచునిచ్చునెట్టింబై నడా॥ 

ఆకోకలుదుకవె చిన 

(శికంఠునిభక్తులడుగ జి(డుముడిపడ క। 
య్యాకొండనియందిచ్చును 

పాకటముగశంభులింగభ కకినియుకి౯-॥ 

ఈవృతాంతంబంతయు 

శ్రీవరశరుఖ కదితతిచేవినిబసవం 

డావిర్భవదద్భుతుడై 

నేవిధముల| బస్తుతింప వినిసద్భక్తుల్ ॥ 

కొనియాడిరట్టి యప్పుడ 

తనినవిరళశంభుశళ క్రితత్యమునేకా 

కినిరూఢభ కిభాషయు 

వినియరు(గుదుమిట్టినిష్షఏిన మెన్న ౦డు౯-॥ 

ఈ చలమీబలమీపీ 

రాచారంనీమహత్వమనిత రసులభం। 

పీచారుభ క్రిమడివా 

ల్మాచయ్యకుగాకనీ తరనరులకుగల దే॥ 

185 

1081 

1082 

1038 

109 4 

1085 

ఈక మంబుకనుతి కెక్కి యక్క క్యాణం బునంగొండొాకకాలంబుం డియుం 

యొక్క_నాడు॥ 1086 
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న్ 

ఉ॥  కోకలు గొంచునింటికడకుంజను దేరగ| దోవనొక్కరుం 

డేకడ కుంజనంగనెడయించుక లేమిని డాయ వచ్చుడు౯ 

చాకల రేడువానిజె(ని పజంపగ (బ్రణంబులో 

లోకులుగుంపుగూడినరలో కపతింగనివల్కి ర కియన్ ॥ 1087 

గీ॥ పార్టి వేళ ్ యర వినుమునీ పట్టణమున 

దుండుగప్ప కాకియొకండుభక్తుండననుచు 

[దోవయిచ్చిచనం డెట్రిదొరలకై న 

(దోవద లగించిచ నునెట్టిదొరలనై న॥ 1085 

ఉ॥  అంతీయకాదుదేవవినుమారజకా[ గణియాగడంబుగ 

ట్యంతరసీమగట్రినకరాసియు ఘంట క( గేలజాటువీ 

భ్యంతరమం దునెల్లరనునంటకు(డంటినబొడుమిన్ను నా 

టింతునటంచుదత్సటుక టీరక భోరకుఠారధారోకులా॥ 1039 

చ! తలకి పురంబులో సగముదల్లులుబిడ్డల చేత బట్టు కిం 

దు బమన కేలచావననిదూరముపోయిరియున్న వారీకం 

గళుల(జరింప(దీ రెంబురింగట్టిండియా 

గలుకలువుపైనింక గటకం బునునామడివాలుపాలగున్ ॥ 1040 

Al ఏమివిచిత మోపనర మేనుగురు రముబండిమున్ను రా 

నేమియు నాతనింగదియ వెన్న (డునేడొక వింత పాడు(ము। 

స్నీమిడి మేల మేమియునునెవ్యరి చేవినకుంటజేసితా 

నామడివాలుడగరియెనంతటనిం తటసంతకేగుచుకా॥ 1041 

ఉ॥ _ చెరినమా తలో,బోడిచిచిమ్మెనుమీదికి వానిబొందియా 

చేరువంగానరాదు దివింజిక్కె నారక్కసిచాకి మెక్కెనో 

భూరమణివ జీర మణప్తుటైినయట్రి య నీ తినే(డునో 

రార (గవిన్న వించితిమనంత రకా ర్య మెరుంగ మేమియున్॥ 048 
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క్ర! ఆనిజనులువిన్న వించిన 

వినిజనపతిబసవదండ విభు (జూచిమహో 

[గనిరూఫంగసిమసంగుచు 

క్ర 

ఊ | 

క్ 

&l 

ఊఉ! 

ఘనగర్జితర వముచెల(గంగానిట్టనియెన్ ॥ 

ఏకొారంతయులేకుండ;గ 

సీకళ్యాణమున బజలనే బోవ౦ంగా 

గోక డుపుడుచాకి కొ విస 

మాకులతంజెంద జేయనగుశేజూడ న్ ॥ 

చాకికినింతయేలవిరంబులుసపొరులతోడనేరి గై ( 

కోకవధింపనెట్టుద నకుంజనుభ క్తుడేయైన( రారిపొరు లే 

వాక్కుననిప్పురం౦[ బతుకువార లుమూ( కలుగా(గముటినం 
అ 

గోకలునిగ్గునేధ రణిగొ త్రలుగావె తదీయకృ్ళృత్యముల్॥ 

పురిలో వల(బురిజను లకు( 

బరజనులకు(దిరుగ (బా సెపరదేశు (లకుం 

బురితిరువుచుక్క_ కెదురై 

చొర వెళంబా సెనెంతచోద్యము చెవు మా॥ 

ఎం తటిబల్లిదుండుమును పెన్నడుచెటు నెరుంగకుంట 

నంతకునే(గుదెంచునెడంజం పెనుతన్నటుముటైనంచుని 

ట్రంత యొనర్పవాడుదనునేమనిది ట్రై నోమదా 

(కాంతత(జాకిరక్కసునిక్రై వడి[మింగెడివాండొలోకులన్ 

పాడిదొరంగిచాకిశివభకుడ నంచు పురంబువా 

డుగా నోడకచంప(గాని(కనుయుండెడిజంగమసజ్జనౌ ఘముల్ | 

గూడగమానవచ్చునని గాంతాహిత మైన పురోహి తాళితో 

నాడితదభ్యనుజ్ఞ బతియామిక వర్గముత్ డనిట్లనెన్ ॥ 

187 

1048 

1044 

1049 

1046 

1047 

1048 
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గీ; _చాకిజంపునేమోచనుదేకుడిటకుర 

గాక్మమింగినతని[ గ క్కె_ నేని! 

రండుబొండటంచు రయమునబలుకప్ప 

ధ్వీశుజూచిబసవడిట్టుల నియె॥ 1 040 

క లోకులకాకరుప్పలువిని 

చాకీయనియదేల సారెఃకుననసా రెగన్; 

జాకియెయతండుసాక్షాత్ 

శ్రీకంఠుండుగాకనిట్లుజెడనాడుదు రే॥ 1050 

క॥ కులజు(డునకులజుడాతడుకుల మొక టియులేకయెన్ని 

కులములనతడీ | 

యిలనవతరించిన శీ 

గళుడాతడుగానసత్వగతుండెట్టనినన్ ॥ 1051 

సీ; అజుకడనవనూతమరి(దాలిచిబిక్షలడిగినతొంటి బ్రాహ్మణు డతండు 

మహితాపవర్గసా[మాజ్యపట్టణమునకు యోగ్యతగ లక్ష తియుండునతడు! 

సమలవపుర్వపి[ తములనువార్షిలో నుడుగక తిప్పువె శ్యుండునతడు 
ద జ 

సతి 9యారంభసస్యంబులదరిగోగసి 

తొర నవ్వినులుపుశూ దుండునత(డు॥ 1052 

గీ ॥ యాదిశ క్రియుపానదామెచెలంగ 

నాదదిందుకళలుగారణముగా(గ। 

వేడ్స_[బహ్మోండభాండ ముల్ విపిధములుగ 

వాడనెర్చినకుమ్మ రివా(డునతడు॥ 1058 

చ సర హరిగోలుగాలముగ నాగకులేశుడు[ దాడుగా(గ భృ 

క్క రిపతియి[ రగా హరివికీరమహా సియెచివగగాగ జే; గ్రా ప ప ఏ 
సిరతియుగాంతహ ర్రనెడజీర్ణవయోక మఠాఖ్యమీనము కా 
దెరువుకుదెచ్చు దేవర విదేయుడు నా తడు యేన్నిచూడగకా॥ 1054 
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గీ 

గీ! 

చ॥ 

జనికూప స్టితజీవబీవముల పి(జ్ఞలంగశా రౌరజ్న 

జన యం) తంబుభుణించిదానిదిరిగించ ౯ యు కిజింశేరెద్య.... 
మ. 

కనకర్మాభిధ గొ గోగణ భమణనాంగ త్యంబుసం ధించిమిం చా 

చినవ్మడ ౦గియునాతండున్ వరణిలో జింతింవగా (వెండి యుడా॥ 1089 

అచ్చులగువారినొర గొనునట్టుక ల 

యచ్చులుగనూకుయ, గసాలియతడుసుమ్ము 

జీవమనలోహమును జ్ఞానశి ఖిద హించి 

పనికిదెచ్చిన కమ్మరియును తండు॥ 1050 

హ3ణ మైవిహరించునజునిశిరమ్ము ను దుంచినయాశ బరుండునత౦ డు 

హరివి ధుకిమికీటకాదిపశువులనెల్లబొదలగా చెడి గొల్లబోయ(డతడు। 

పటనాటకసూ|తకారుడై డై | పకృతివికృ తులార్చువెండిడునతడు మరియు 

కుల 'ె శై లములునూకిజలములల్రన వచల్రిపౌలముదేర(గంజాలు బోయ యతడు 

విశ్యమేకార్లవంబై నవిష్టువిధుల 

జోక జేకొనియుది కెడుసెకియతడు 

భ కవస్త్రంబులిప్పు డేర్చడగ నుదుకు 
నట్టిమడివాలుమాచదేవయయునతడు॥ 10958 

ఆట్లన్నీ యుందానయై నమ హానుభావునకు నొక్క కులంబనంగలదె లోకుల నా హై 

కోకలు నూరంజా3ందోలె చకూటికందుక(చాకిచాకియనిని రాకతీించిపలు 

కనీ కెట్లువచ్చు దచ్చారి తంబు సవిచితంబ|పమ తచి తంబునవినుమనియి 
౧ న్ా నా 

ట్రనియె॥ 1059 

నరపహరివుండరీకహారినాక విరోధుల మేనికృత్తులం 

బరములుగాగదాల్బుహరు భక్రులకోక లుగానియొర్త యం; 

బరములుచేతముట్టడని మంచిగ ఘట్టన సేయు వేళనే 

శరణులు వేడ నెద్దయినసంత సమందుచునిచ్చునట్టయె 

వ్వరిపరిదానముల్ త సకువై చిపవారలకిచ్చునిచ్చలు ౯॥ 1060 



{9b యం ౪ గెగుయి 

4 ఆని ఎయునేటికిన్య ర డు సినుజంపబంపినలా 

మిన? కలో ఎఎతుదనునీ వకడున్వడినె త్రి దిపోయినం। 

బన్ను గ వేలుజూపదరమాకుటిలాళ్ళు లు దన్మ హత్వసం 

పన్న త(గానఏదురభిమానము మానుముమాన వేశ్వరా॥ 1061 

చ॥ అశ విని బల్హ హుండు బసవన్న గనుంగొవియు[గుడై (మహా 

ఘనుడ వెకారణంబులును గాథలువన్నక యూరకున్న జా। 

లు ననితడీయ్యము న్న డరి లోగొన రాత్మ ఫటాలిజూచి యా 

యనచనుదెంచుమార్గమున కడ్డముగామద దంతిరాజముకా॥ 1062 

క్ర! నిలిపికొనిమీరుతోల(గక 

నిలిచియతడుడాయ దవనిలుతొలగని పె 

కొలుపుండుగంధ నాగము 

బొలియింపుం(డ తని |బజలపొచ్చెమువాయకా॥ 1068 

వ॥ ఆట్టయ్యనం తకాంకుండత్యం కకుపితస్వాంతుండై సామంత మావంతు 

లమదదంతి సమేతంబుగాజంపంబంప నయ్యంతకాంతభ క్షచింతితార్ద 

సంతానంబగు మాచయ్య వెనుచనుదెంచునిరర్గళమార్గంబరి కట్టగోటం 

గట్టా యిత్తపడియట్టిట్టకదలక యెట్టకలకుమనంబుఘట్టిప అచుకొని 

యుండిరట్రియెడ ॥ 1064 

చ॥ పటపటలంబుగుంజాకొ నిభకృుడు వచ్చు చుదవ్వుద వ్వునం 

దటుకునగాం చెభాషి తజన ప్రభ సెనికమధ్యభా గముజా। 
తటతటకర్ణయుగ్మకరగండ విఖండిత పద్మ పూగముః 

గటయుగళాంతరాళగతగై రికనా గముగంధనాగముకా॥ 1068 

త్రీ ఆనేరినట్రహాసములునోర్పులురోదసిముట్ట, జెసిక 

య్యానకుగాలు ద వ్వుచునిభాగ్యముడగ్గర లై ౦గికొనుసం; 

ధానముతోడ బల్కె సుర నాధునిభ దగజంబుమానవా 

ధీన త జిక్కి దుఃఖ పడు నేను(గుగున్నకుసంచలింతునే॥ 1066 
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ఊ (| 

ర్ర్॥॥ 

వ॥। 

క॥ 

An 

ఇ 

ఇ 
వు 

“సెనికులావమీదిచట జావ గనేటికింటొండటంచుఘరి”-__ 

హానినదంబు సేయమదనాగముమావటిపారిపోవనెం గా 
తె ననుబోవనీ కగజయంతలు దొంతిమరల్సినూకగడా య 
గోనలనవ్విఘంటయునుగోకలలుంగయునింగి సెర్చుచు || 1067 

సమరాంతరమున(జేతులు 

నమరుచుయంతల వధించిసరనర వేదం। 

డముతొండంబునుగర 

దండముననువడిబట్టి కౌ ట్టెనలినలిగాగ ౯|| 1068 

ఆటుగొటియునంతటబోవకఖీకరాకారుండె పీనాకి భకానీ కంబుగోకలు 
రా (ఆ. (a | 

దుకుచాకలరే (డుకో[దే౯దరసా సము దుండగు పరభ దుండునర 

సింహునంజలిగుంజలియా భి కాదివికివె చువడువున బొడవుగానెగర వెచి 

పుడ మినింబడనీక నడుమనెడ చేతంబెడ చేతం దట్టుచుగందుకంబునంబో 

లెగొండొ కవిడినుడుఏధినెగురవై చుచు (గిడించుమరి యునట్టహాసం బులా 

కసంబుముట్టంజేసి బేశీకంటికరటిని కాటపాటనంబొనర్చు గతి హెచ్చి 

[వచ్చివందరలాడువెండియపుండ రీకా క్షునికో లెమ్ము ఖండ శ శిమండ నుండు 

విరిచినవిధముననెమ్ము లువిరిచితుమురుగా మొ త్రి మోదరలాడు[గమ్మ రమా 
లకుమాంసంబును గొడగరికిదోలును పనికిరాకుండనా వేదండ ంబుజెండి 

వె చితో వదొలంగనిబాసకు వెలి తిగాకుండ దో వపో వగభా వజవిజయుభక్తు 

లెల్పనుల్రసిల్లిరియనంత రంబ॥ 1069 

(గోవ్వునబురికొలి పెవానీగొట్టకనాలో। 

నెవ్వగ మానదు హోమ్మన 

నవ్యా ర్రవిభుండువినిసమాకులమతీయె॥ 1070 

బసవరా జయ్యదెసజూచెబరమహర్త 
వారిపూరితన్నేతుడై వసుమతీశు; 

తోడనిట్టనువలదన్న (దో పునేసి 

చంపబ ఎపంగవల సెనిచలముబభటము॥ 2071 
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క్ర 

త్రి 
ml 

గీ 

మ॥। 

క్ష 

క్ 

చతురా శ్వాసము 
(శ) 

నామాటల౧నాచిబట్టిక్ 

భూమిశ ర చెడుగుజనులబుద్దులు వింనగా। 

సీమానము దూనికయును 
సా మజమునుబొల సె దోహసం*తివెల నెన్॥ 1072 

Pr ఇరవత్తునిక థి 

ఫరణీశ వినుతొల్లె న వఏళమండలమునగరయూరిచోడభూవరుని రాజ్య 

ముననరవరద్ర డిమువ్వురిల్' ప లనిరువత్తు/డ ననొప్పునీ శుభక్తు: 

డపగ తసర్వసంగ పర్మిగ హుండు వేదాగమశివపురాణార్ద వెది 

సషడ్విధలింగార్థితావధాన వినోదిసంత తజంగమార్చనసుశీలు॥ 1078 

డన(గసురుచిర పరమానురాగుండగుచు 

వెలయుమిగులకెడనివిభవములను। 

బక టవీరఇ వభావనాపరతం౦ తు 

డనగయతడునెగడుయెవ్యనమున॥ 1074 

రతిరాణ్మ ర్షనభ కిలోల తభయ।భ్రాంత్యాదులన్ మీరివి 

శ్రుత వేదాగమ కాస్త్రచోదితలస[ దు దాక్షభస్మాభిరం। 

జితగా తుండయి నేమ మొక్కటి వహించెడా శంభుభ 

కొళికిం |బతికూలత్యము సేయువాం్యడ నవిచార త్యంబునం జంపగన్॥ 

ఆనీయతి|బాణపదముగ 

దానడుపుచుబమథభాషితపురాణక థా; 

రోనుభవవిశార దుడన 

మానుగవిహారింపుచుండు మానవనా ధా॥ 1076 

ఈ లీలనామహాత్ముడు 

గాలంబవలీలగడతవగానోకనాడా। 

చోళమహీవతిమదగజ 

మాలానముదురుము సేసియా ప్పర వీధి న్ ॥ 1077 
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క్ర 

క్ర 

వ॥ 

విడివడికటయుగమున మద 

జడధారలుగారగానశంకితవృ త్రిం। 

బుడమిపదాహాతివడ వడ 

వడక(గనడతెంచుచుండెవడి నట్టియెడన్ ॥ 1077 

ఓక శివభకుడు శివపూ 

జకు(బుష్పములపచయింపజనులెవ్వరులే; 

వకమునుపతోట లకుబో 

వకకాదనినడకకున్నవారిత మతియై॥ 1078 

గృహంబు వెలువడిగ వని(గడ చిమృడునర్చింపంగడివోని పుష్పములు 

శోధింపందనకన్నిచ్చకువచ్చువూ(దో(టలు సొచ్చియచ్చటంబెనుగాలితానకు 

జేకులుచినిగి(నచి దపుష్పంబులును సుడిగాలింగడివోయితొడిమలుసడ లి 

పుడమింబడి యున్నస్వయం పతితపుష్పంబులును బుష్పశరవె రిపూజకు 

భాజనంబులుగావని మనోహరంబులె తాపులు మెలగింపుచుం 

గన్ను లకింపు పుటింపుచునించుకించుకవిక సింపన దోఃగింప్పుచును నజి 
లబ లబ 66 జ 

కంబులుసజనిండశోధించు కొనినూలివూజనలాలనసుండె యనాలస్యంబు 
ర సా 

నందనసదనంబునకుం బునరాగ మనంబున।। 1079 

ఏడివడివచ్చువో ళపృ్పృధి ఏీవరుమ త్తగజంబుభక్టునిం 

దొడింబడ (గూడిముటైతన తుండమునంగబళించెమీదికి। 

న్వడినెగురుంగ వై చి రదనద్వయ మొగియుసమ్మ హాత్ముకీ 

గడుపునయగొము గుచ్చికొనగన్నులనిల్పెను పాణభారముల్ ॥ 1080 

(పాణ విశ్చేషజని తతొపము.. భర 

శభవ! ప్రాణేశ: శంభూ: మహాత్మ! యనిన 
యెలు(గు విని యిర్యదాండారి యిది మ హేశు। 

శరణుపలు కని యాత్మ నిశ్చయము చెసీ॥ 1081 
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డా 

41 

al 

చ 

ఉ॥ 

చతుర్తాశ్యాసము 
దె 

స|కోధంబున లేచి యిల్వెడలి జంయోవాతసంచారు (డై 

యా|కందం బది యేమి టంచుజని యభ్యర్హంబునం గాచెదం। 

తక ర్భంబును భకపాటు( గని దోర్టేసష్యమానాసిథా 

రా కాంతంబుగ( జేయి( బిమ్మె( గరిదానాంధ్యంబు పంధ్యంబుగా౭-॥ 

ఏను(గురక్క నుండు పర మేశు నెదిర్చినభాతి( గన్నులం 

గానకదంతి దంతిమనఘస్మ రభకునిమీ(ది కేగ నా; 

ధీనిధికోపవహ్ని మది. దీండముగాగ మహాయుగాంత కే 
శానపరావతారు(డయి సల్పెను దా ఘన సింహనాదముకా॥ 1088 

ఆంతట మీ(ద దంతి( దెగటార్పంగ6 జేరె మహేశుభక్తుండ 

ధ్రంతికరాగ మాత్మకరతామరసంబున( బటి యీడ్చి మా । 
లు 

వంతుని గూల్చి వానిమెడ వామపదంబున( | దొక్కి కుంధికుం 

భాంతరసీమ (వక్కలుగ హ సకురారిక ( గొటె. గొటినన్॥ 1084 

కరి సుర హేతిఘాతములు గక్కు_న( దాకి(న(దెళ్స్ల నామహీ 

ధరమునుబోలె. గూలె ధరం దద్విధ మంతయు జూడ భూమిభృ। 

ద్వరుండు జనాళిచే నెతింగి తచ్చివభకుని( గాంచి తత్పదాం 

బురుహ యుగంబుపె నెజంగి బోరన లేచి లలాటహస్తు(డై ॥ 1005 

కటకట భకుసి౯ గ జము కాజియ పె ట్రై నజ కాచ్యుతాదులు 

న్నిటలద్భగా పభక్తులకు నిక్కము సాటెక్సి రారటన్ననే। 

మీట పసు విది నీలునెడ నెక్కు_ండుచింత; యి(కేను జచ్చు టే 
(శ) a 

సట యగు(గాక తత్మ్సృతికి సామ్యము సేసిన నోరు వోపదే॥ 1086 

ఏనుగు శుద్ద జీవ మది యేమి యోజుంపఒును దాని నేలు” 

దాని. దలంప [దోహి నని తా త్రికద్భషి నెజింగి ఖడ్గ్డసం। 
౧ — లీ న్ గ 

ధానికహసు.డై దిదశ నామకభక్షుని [మోల' గంధదడా 

లూనము సేయ బూన గణలోలు( డల్ లకృతార్థభావుడై || 1087 
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య. 

క్ర్॥ 

క్॥ 

డి ॥ 

క 

వే॥ 

కుత్తుకపాంపటేడు వలిగుబ్బలీరాచకుమా ర్రె మేనిలో. 

బొత్తు మనంగ బెన్మసలి పొమ్మన శూలము కేలణగాలం బా; 

బత్తులమొ త్రముల్ గొలువ వన్నెల వెనెనిలవూవుటేకుదా 

ల్ఫత్రిజి నిర్వబత్తునికి నచ్చపుమె న్చాడమావ వెండియులా॥ 1069 

శంకరు నంకూరత్క_రు 

ణాకింతదృక్పుంక జాతు(డై చోడని నా; 

త్మాంకాగతు( వేసీ భవ 

తై,_౦కర్యము మన్మనంబు దా పెట్టికౌనెన్ ॥ 1089 

ఇరవత్తుతోడ ననియెను 

వర మీవచ్చితివిజోడవరు(డును సీవుకా। 

వెజవకయడుగుండిచ్చెద 

నజిముజీవర మేమియెననని హరు(డనంన్॥ 1000 

కోరికలేమియేనియును గోరిక యిర్వతు సన్నుతింపంగ౬' 

దారకరాజ ౪ఖరు(డు దార్థ్యృముగా ( దద భీప్సితార్థముల్ | 

మీఅ ధురంధరం బయిన ము క్రియు భకియు నిచ్చ భరుని_" 

బోరన జీవితో దృరితభూరిశరీరుని( జేసి వెండియున్॥ 1991 

దంతి ఒకి3ంచితద్ర జ 
౧ 

యంతకుగ. శకునుమున్నె యిసువులెసం,గిభూ; 

కాంతునిభకుని గె లా 
ద 

సాంతసుని( జేసె శంభు డంచదయటినెటుగన్ ॥ 1092 

అట్టు చోడభూపాలుండు 'భృత్యుపరాధస్సాామినో దండః యను 

పాక కనసూ కి చితంబున హత్రుకొాలిఎ తస దంతితప్పు తనతప్పుగా 

నిశ్చయించి 'శిరంబు _దుంవం దెంపుసిసే నన్నస్నీ తప్పుం జెప్ప 

గొలందియే? వలవదన్న నామాట గీటు“ అంబుచ్చి భయంబులేక వంచితి 

వవి పతికిం జబ్బ వెండియు బసవదండేజం డతనికిటనియె[ 1098 
౧ 
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తే 

తే 

ఊ॥ 

క్ర 

చతుర్దాశ్వాసము 

బాపూరు (బహ్మ:య్యగార కథ 

బాపూరు |బహ్మయ్య భక్నాగగణ్యుంఢు 

వీరమాహే బాశ రాచారయుతు(డు 

గాఢ మాహాత్ముుం డఖండిత శక్పుండు 

ధై ర్యసంపన్నుడు శెౌర్యధ నుండు 

మంగళభ క్రి కియాంగభాషాంగు(డ 

వార్యశౌర్యుండు సద్వాక్యరాశి 

యు త్రమో త్రమవృ త్తి నుండు సర్యంసహా 

తల మేల బొగడంగ వెలయుచుండి 1094 

యత(డు జంగమలింగపాదార ఏంద 

సేవనాస క్రిపర తంతచిత్తు( డగుచు, 

బెక్కులగువు వ్వుందోంటలు పెట్టి మొదటి 

కోడి కూయంగ( బువ్వులం గోయుకతన॥ 1099 

సరగ. దోంటల కరిగి పుష్పములు గోసి 

కొని మరలివచ్చి దండలు గూర్చి భకు; 

లకు సమర్పించుశదియు. గాయకముగా(గ 
దాని ఏరచించు పం్శగమతర్పణములు॥ 1096 

టు సేయుచు! 

వ ర్తీలు నమ్మ హాత్ము( డొకవాదముపట్టున గెట్టిగా జగ 

త్కర్త ర యుమామనోహారునిగా6గ( (బతిష్టయొనర్చి యల్రగో। 

భ ర్రకు( బుల్ల. పుల్పమును బన్నుగ మేపెను టి జోన్నలడా శిన్పడా 

మూ ర్రివహింప(జేసీ పరముజా బలికించ సకించనాత్ము (డై ॥ 1097 

ఒ' డేమియతండొకభూ 

మండ లవతివిమతనృ పతిమండ లము పయికా। ఆక్సీ 

దండెత్తి చనుచు విడిదల 

నుం డెన్సాపూర ఫైన్యయుక్తుండ గుభున్ ॥ 1098 
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వ॥ 

రా|| 

ఊఉ 

ఆ|| 

అట్టుండి యాపోలి కనతీదూరంబున( (బాగ్గిశాభాగంబున( దాను వ్యా 

లంబులు విడిపింపం బాదపథక్షాం తిపశ్యతో హరంబులు నతిమనో 

హరంబులు నగు మందసమీరంబులు [గందుకొన, బుష్పవాటికొని 

కటంబునం బటుసలంఘటితమంటప పాకారమందిరాంతర్మందిరంబు 

లతి సుందరంబులుగా నియోగించి యున్నెడ॥ 099 

ఆరాజన్యవ రేణ్యుపట్టవుగజం బా విర్చవద్దా నవా 

రారామండిత మై మహానిగళబంధంబుకా వడిం |దెంచి కుం; 

భారూఢుం డగు మావటీని గయికో కట్టంతట నె (చి ఘం 

కారంబు ల్చెలంగంగ దండుకలయంగా( _గుమ్మరుం [(గమ్మజన్॥ 

నీడకు నుల్కినుల్కిపడ నింగికి నెత్తిన వాలువాల మ 

ల్లాడ(గ( గూడ ముట్టి మనుజావలిచట్ల్టలు చీఅవై చి యీ। 

జాడ( గలంచు రాజమదసామజముం గని |బహ్మశౌరి యూ 

డాడని మానసంబునను నప్పుడు నెప్పటిరీతి నెగ(గకా॥ 1201 

కరి. డాయ జనుదెర( గాంచి [బహ్మయ్య యిం 

దెందు వచ్చెదవని సందడింవ 

సందులు |పిదిలి యాసందున నిల్వక 

వెనువెనుకకు భయావిష్టమగుచు( 

గరము శిరంబున( గదియించుకొని చని 

ఘననదీతీర భాగంబునందు 

ఘీయంచు' గూయుచు( గిలి మూర్చలో ముని 1202 

జీవంబు విడువ(గ మావటీలు 

నీతయుకులగుచు భూతలపతి( గాంచి 

భదగజముచావు (బహ్మయ్యమహిమయు, 

జెప్పి రెల్లజనులు కిరములూ(వ॥ 1208 
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మ॥ 

క్ష 

చ 

వ॥ 

చతుర్హాశ్యాసము 
(జ 

ధరణీకా। గణి విన్ము భక్తుండొక ( దేతడ్దాంమధాముండుశం 

కరపూజాకుసుమార్చ మొక్కడ యుషంకాలంబునం దే(గిభా 

సురభంగిం గుసుమంబు లెత్రికొని కొంచుం బోవునావేశను 

ద్దురలీల౯ గ జముంథ ర ౯ జమరెసద్ధోర్గండ చండాహతిన్ , 1204 

అని తనమావంతులు చె 

ప్పీవవినిజనవిభు(డుమిగుల(బీతుండై యా 

ఘను(దనగజమేగతినే. 

చానాయని |బహ్మ య్యకడకు(బేరన్నరిగెన్ 1205 

ఆరిగితవీ యపాదముల కర్ణి మెయిజాదగ మొక్కి లేచి య 

క్క రిక్సృతదోష మింతయును గావుముకావుమటంచు. [గమ్మ ఆకా 

శరణము సేయ(జూచిజననాయకు సంతసవార్ధి( దేల్చిత 

తర టికి బాణమిచ్చె గణగణ్యుండు |బహ్మయయిమ్మహీతలిన్ ॥ 

ఇట్లు బాపూరి బహ్మ య్య శరణు(జొచ్చి యప్పార్థిపుండు కృతార్జుండయె] 

నిట్టి సజ్జన భక్తులచరితంబు లిజగతి పై నపరిమితంబులుగ లవవియట్లుండ 

నిమ్ము వారలనై జవ్యవహారంబు శరణన్న(గాచుటయు మార్కొనంబోరి 

గొనుటయుంగాన బిజి-భూనాయక మాచయ్యయనంగ చేనలకలియుగ 

రుదుండుగాని మ ర్యమ్మాతుండుగాండతని శరణు, జొచ్చి తేనిం[బతుక 

వచ్చు నాకుం గానవచ్చినకార్యంబు నదియపోదమని బసవ(డు వసు 

మతీశునరం జెప్పినవినిజనవిభుండు వేతాండుమతంబుగానక లజ్ఞావనత 

వదనుండై కొండొక సే పూరకుండె ననంతరంబ బసవని దెస(జూచినీవు 

చెప్పినదేకార్యంబుకదలుమని యతనిపజ్జన తానుం జనుదెందిమాచయ్యం 
గాంచి యతిదూరంబున సాష్టాంగం బాచరించి లేవకున్న నెజింగిజస 
వండు మాచయ్యగారింజేరి యభివందనప్పురనృరంభఖున నిట్లనియె) 

భా 

గ 

గ — 
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శే! వలదువలదని వాంవ( జలముసేసీ 

ముక్కు [గక్కు న( గోల్చడ్డ మూర్జుభంగి 

యంతడాయపంగ తానోడియత (డు నమ 1208 

కాయు (డె యున్న వా(డు సీకరుణ(గోరి॥ 

ఉ॥ _పిచ్చుకమీందనేల సురభీకరపౌకుపతంబు వై వమీ 
యిచ్చకురాకయుండ నత(దెంతటివా(డు భవద్దృగగ్నిచె 

వెచ్చగుచుండ లోకములు వింతయె; నాకు భవన్మహ త్యమీ 

వచ్చి మఃబంగసంవొచ్చు నృపవర్యునిగావం దగుంగృపానిదీ॥ 1209 

చ॥ అనిబసవన్న వెండికొననట్టుల కాకనిమాచశౌర య 

మ్మనుజవ రేణ్యులెమ్మని సమాదరణంబున( చెప్పిపంపిచ 

య్యనమృత హ స్రీయెమ్ము లును నట్టయు( బొట్టయు (గూడ బట్టి భూ 

జనములుచూడ భూతి పయి(జల్టిక రి (బతికిం చె వెండియులా॥ 1210 

తే]. నాంటితొలినాండు చంపిన నరునియష్టి 

యాకసంబున సుండంగ నాక్షణంబ 

భువికి డిగజార్చిలోకు లద్భుతము నొంద 

వాని యసనువులు నొనగ భూనాయకుండు॥ 1211 

వ॥ ఇట్టు సజ్జననంజీవితం బై న కుంజరరాజంబు రాజకుంజరంటున కిచ్చిన 

నత(డు నామధ్యందినమారాండ మండలంబునుంబోని చేగంట(దొంటి 

యట రరంబునకుంగర  మనురాగంబునం జనుదేర(గ శాటుకొనుచు 

వజనివాసంబునకుం జనియె బసవండు మాచయ్యపాదంబులు గొలిచి 

యాయయ్య మఠంబుసకొనచి వారి చేయదా సగింపించుకొని తననివానంబున 

లేతంచెనంత మాచయ్య యెప్పటియట్ర సంతతసత్కి౨యాలీల నడుచు 
గండు గొన్ని దనంబుల కొక్క నా(డు॥ . 1212 
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తే 

కః 

క॥| 

ము 

వ॥ 

క్ష 

దతుదొ శ్వాసము 
ద్రి 

బసవరా జయ్య యర లేని భ క్రివేర్మి 

నందతికి గీత మతణేముణిీ నానతియ్య 

నొడయలొగిదాని మాచయ్యయొద్ద (బాడ 

వినిమహూ [గ తావృ త్తిచెతనుగలంగి॥ 12138 

అనియంత(బోక శివశివ 

యసుచుకాశబ్రగ హముల హ స్తాబయుగం 

బున మూసికొనుచువాక 

లీనా థాచెల్లదీనులే శివభక్తుల్ ॥ 1214 

' అవినీతు(డు గాకీగతి 

శివభకులదై న్యయుతుల. జేయగ (జన్నే 

భువిందానదాతననికో( 

తివిధంబునవెక్కి రింప( దేకుంవనెడ దే॥ 1215 

దోషంబుగాక భకులు 

రోషింపకాదీనివింపె రో(తయ్యెడి సీ 

భాషలు గీషలు వదలుము 

దూషకనిను;జూడ(దగదుదుర్దనవర్యా॥ 1216 

ఆని మాచయ్య స్యకీయకా యకము( జేయంబోవ నీవా రభ 

క్రనికాయంబులచే నెతింగి బసవక్మా పత్యమాత్యుండు ధీ 

తినిమగ్నా శయు(డె కలంగుచు(గడుకా దీనాననాభోజు(డై 

చనియెన్మాచమనిషి యున్నెడకుభాస్యద్భ కసాహాయ్యు(డై || 1217 

ఇట్లు చని యమ్మ హాత్మునిపాదాంతికంబున నొడలుగడపి యిటనియె॥ 
రొ 

ఆ[కాంతాహంకారుని 

నకమసత్యతరయు కనాగన్మతిని 

ర్వకాభావోవెతుని 

సకోధుకా దుర్జనుని నసమ్యకామున్॥ 1219 
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ఫ్ర 

తే 

క 

క్రో 

దుర్భావకు నయభక్యా 

విర్భావవిహీనుజిద్వి వేక విదూరు జా 

నిర్భాగ్యునశాచునిదు 

ర్లర్భుననుంగాచి కొనవి కరుణా॥ 

నాల్లులక్షలు నలు వదినాల్లు వేలు 

గీతములు సెప్పుటది యేపగింపు గన్న 

యట్టులయ్యెను నిపుడు నీ వౌననమిని 
భా యనవె యోయనకయున్న సంగమేశా॥ 

అని తను నిందించుకొనుచు 

ఘనదై న్యముగాన(బడ (గగణుతింపంగా 

వినియునువిననివిధంబున 

ననుపమళార్యుండుమాచనార్యుండనియెన్ ॥ 

కడు నధము(డ! |కొవ్యితెమా 

మృడుగణము లధములె నీవు మేటివె యకటా 

యడిగెడువారలు లేకయ 

బడుగై తివె మజ్జ బాప్పుబాపురె త్యాగీ॥ 

అట్రియాచకుల నెందై గం గందుముగాని 

యిటిత్యాగుల' గాన మేయుగముస( 

బాసలిన్నియు నేలబసవయ్య! నీవిచ్చు 

నేనికగున్నులు నెబ్లికోక। 

లట్టిగ బ్రము గాడ్దె లవని( బచ్చనిమన్ను 

సీకుటిలపునాతు లేమి (పాతి 

మాదేవుభకుల పేదతికంబులో 

గరిమచూప్పదు నని కరయుగమున 

201 

1290 

1221 

1222 

1228 

1224 
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థి || 

క 

క 

క్ర 

తే 

నదమలోకంబుసంధించి చల్లిన 

తత్కణంబులెల ధర మరకత। 

సీలపుష్యరాగనిర్మలవై డూర్య 

విదుమాదిరత్నవితతు లయ్యె॥ 

ఉద్య త|దత్న ద్యుతి 

ఖద్యోతుం డపుడుగేలు ఖద్యోతముగా (1 

జోద్యం బందిరి జనులన 

వద్యున్మాచయ్య(జూడ వచ్చె నృపు,డు౯ ॥ 

వీరువారనకందజువేగ వచ్చి 

చూచుచుండంగ మడివాలుమాచశొరి, 

చాయగురి సెను బమథ పసాదపుష్ప 

పర్షమందబునాత్మలో వార్ష మొంద॥ 

బసవని నభిమతఫలముల 

నసలారంగ.: దనువ నీళు? డభ్యర్చితు(డై | 

యసమశరరూపుడాతం 

డసమాను(డు మా చశౌరియపుడొప్పారెకా॥ 

చెన్నార జంగ మావలి 

మున్నిట లింగావతారమున మాచయభ। 

కున్న తిశివు( డెలు(గంలే 

కన్నేనియురూపముల్ వహింఫినభంగిన్ ॥ 

అట్టి జంగ మసతృభాభ్యంతరముస 

దొట్రియున్న టి రత్నంపు దిటలుండు। 
ల లు ల 

హరునిభకుల బండారి నన్నయటు 
బాలీ ౧ 

బసవరాజయ్య మిగుల జూపటుచుంగై॥ 
be గ 

చతురాశ్వాసము 
© 

1225 

1226 

1227 

1228 

(229 

1220 
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వ! 

క్ర 

తే॥ 

క్ర 

వెండియు బసవండు మడివాలు మాచయ్యంగారల శ్రీ చరణారవిం 

దఠలబులకు సాష్టాంగ పరంపర లాచరించి చేర(బనుదెంచి యుదంచిత 

వాక్యంబుల సన్నుతించి శరణువే(డుచు దేవనీమహ త్రంబుంజూడ 

నెంతటినవాండడనో సంగ మేశ్వర సీను శంకరుండ వేను గింకరుండ నీవు 

నిర్మలుండవు ఏ దుర్మలండ నీవు సుజ్జానివి ఏ నజ్జానిని నీ వమృతాం 

గుండ వేవిషాంగుండ నీవు మహాదాత వేదీనుండ నీవు వనపతి వేప 
శవ నీవు (తై లోక్యచూడామణి వె నిర్భాగ్యచూడామణి నిట్టిదు 

రుణరాశియగు నాయందు సద్గుణ లేశంబు వెడకం గలదె? మద్దర్వవ 

ర్యతంబు భవదఖర్వకృపాగీర్వాణాయుధంబున గీ(టునంబుచ్చి యవ 

రాధశ తసహ(నంబులు నెరించి రకింపవే!వేయునునేల జగదాశ్చర్య 

చర్య మడివాలు మాచనార్గ యని యనేక|పకారంబుల విన్నవింప 

విని బసవనిం దన కౌ(గిటంజేర్సి కారుణా;రోరాశి నోలారా నప్పు 
బు రగా లు! 

డచ్చటి భక్తులు తమలో నిట్లనిరి. 1281 

వినవయ్యలింగ మందై 

ననుగలుగవె కోపమును [బసాదము కొంచెం! 

బునకు(గ౧డ(జనడిలనువా 

రునువాయింప(గ|గహింపరుగదాయెందుకా ॥ 1232 

అంతకం చెను గడమ యేయాత్మ భృత్వు 

నొరయ కూరక చేపట్టుదురె మహాత్ము। 

లట్టునుంగాక మాలిన్య మపనయింప, 

గార చీరల కలుగునె చాకి యెందు?॥ 1238 

ఆట్టిదివో బసవయ్యం 

బట్టుట మాచ పభుండు బహువిధ ముల(దా; 

దటించి దుర్మలమువో 
శు 

దట్రై విమలత త్వ్వవిజ్ఞతం వొందించెన్ | 1234 
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చ॥ 

తే॥ 

క 

చతురా శా ణము 
ర 

పనిపని (6 గాయపంగగాంప నవభర్మము వర్ణన కెక్కుబొల్లిచం 

దన మొగి నెంత రాంచినను నవ్యసుగంధ ము నిచ్చులీలందు।
 

తునకలు శేసినం బెలుకు తొల్లిటికంచెను వీపు చూపుచా 

ట్స్పున( దుది ముక్చైమాచనవిభుం డారయ౭౯ బసవన్నభ క్రియు౯॥ 

అసమశ రారిభకులిటు అంచు నుతింపంగ మోట్సు(గేలుతో 

బసవనమం తి యున్కి గని భవ్యచరి తుండు మాచన్గౌరి యో। 

బసవ యహంకరించినను భ కీ ఘటిల్లునె శంకరో కిభ 

కిసరణీయే యహంత పరికింపవె తొల్లి పురాతనాళిలోకా॥ 1238 

శంక్రరదాసయ్య కథ 

జడ యశంకరమను మ హాస్థానమందు( 

దనరు భకుండు శంకరదాసి యనగ 

గాల గతి కర్మ ముఖ్యేందజాల మూల 

నిర్మథనకౌరి భా క్రికమర్శ్మ వేది! 
1287 

జన్మజరామరణోన్ము క్రకాయు౦డు చిన్మయా నంద వశీకృతుండు 

రౌా్యదమహో దేకరంజితాపర ఏర భదుండు పత్యక్షపాలదృష్షి! 

దండితాజాండడోర్టండ తాండవీమండి తాడంబరుడుమనో హారియశుండు 

విలసి తసంసా రతలగుండు గండండు |పచ్చన్న వేషసంపన్నుతుండు॥ 

గోపితాష్టవిభూతియె కుశలబుద్ది 

బొంతలును గంతులును గుటి పోగు. వెటి। 

యంగడిని వికయం బార ననుపు దినము 
గాయకం వేను మానికల్ కలుగుచుండు॥ 1249 

ఎక్కక తజుగకగాయక 

మక్క_జముగనేనుమాన్కె లబ్బ6గదినముల్ | 

(సుక్కుక జంగమకోటుల 

కెక్కడు రతినంద చేయు నిష్టాన్నంబుల్ || 1240 
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క్ర 

త్తే 

క్ 

చేవ దాసయ2 జూ ఉవచ్చుట 

ఈసరణి జంగ మార్చన 

దాసియొనర్పుంగ (జూచు తలపున వేడ. 

భూసురపతి తోదేవర 

దాసియనుచుందెచ్చి మొక్క ) (వగుగోష్టిమెయిన్॥ 1240 

ఒకి ౦తతడ వంద యుండిఏడొ,_ నితనమఠమున కంత [బేమమున నేగి 

సదయుండువోలె విచారించి కటకటా యీగకుతడవు లే దింటిలోన 

శంకరదాసయ్య సద్భ కిమహిమయు లింగ సమర్థ త్వసంగతియును 

నింక నెన్నటి కంచునెడ(దలోవగచుచు(బక టెంచిదుగ్గ + వ్యకును జెప్పి! 

తగినగం పెడు కొలు చంప దాసి చూచి 

దయ(యదల(చి పం పె. గొలుమును దాసమయ్య। 

యింతయును మేలు నాకేమి యిందు కింక 

నేమి యడిగిన, దమకు మా కయ్యం గలది! 1242 

కొలుచున కిచ్చె దొభియిుకకోరతప స్వికి( గొల్చు దెచ్చి యే 
౧ 

మిల మము వే(డునో తమకు నిక్క డ నున్నవి యిన్నియంచు? వి 

డ్కిలి గచియింప( గం పె(దును a నడంగను దానిలోననే 

తల(కుచు(జి క్క ( దక్కి నని ధానము నంద యడంగిె సర్వమున్ ॥ 

్థ లుచు గృహములోన (గను రెగలేవయ్యో 

వాద జ డనా। 

దాసీవడసినటి తవనిధిశంకర 

దాసమయ్య దివియ దల(గెనపుడు॥ 1244 

పరిభ వభ వళోకంబున 

దుర పిల్టెడు దాసీ( జూచి దుగ్గివ పలి 3౯; 

ధర(గలబాడబువలె(ద 

చృరణునకుం గొలుచుపంప( జనునేనీకున్ ॥ 1449 



ఫ్ 

ఆ|| 

ఉ|| 

వ్॥ 

చతుర్తాశ్వాసము 
ఠి 

శివశరణుల నిలుకడ గన 

భువిలో నీవశమె గజము పుక్కిటపట్లం। 

గ్ విచారించెదునమ్మా 

నవులకు (బతుకంగ6 గలుగునా యెంద్రైన౯ా॥ 1246 

మృడు(డు[పన్నాత్ముండై. 

యడుగుముపరమన్న నడుటనణకించుట | 

ప్పృడ మిజనులెల్ల నెణుగరె 

కడపట భక్తులమహత్తు గానంగవశ మే॥ 1247 

చేయుకాయకమింత చెదరకమందిరంబం దుండ జంగమం బందమెంత 

యెక్కవుదజు(గవు నేనుమానికలెటు జంగమకోటకు( జూలు చెటు 
౧ ౧ య 

లింగమదర్గుల లేము లేమనవచ్చు వెండియునాయయ్య విపులభ కి 

లోక[తయంబున( [దాక టంబుగ ( జయవలసి పత్యక్షమై యలికనేతు॥ 

డడుగువరమటన్న (జిడిము డివడ కన 
స్మి తముఖాబ్దు (డ గుచుశివమ హెళ 

క రృక రనాకు(గ ర్రవెనీ వుండ 

వేజెవరముగలదె వే(డికొనుగ॥ 1249 

ఏమియు వేడకున్న( బర మెశ్వర సీమది సిగ్గుపుట్టునో 

కామమ భీష్ష మిచ్చురతిగల్లిన రేపటియట్లు నూదికిజా 

దూమునరా(తిదార మిడ నూత్నవిలో చన మిమ్మటన్న నా 

జ | యా వ కామవిమర్దియిచ్చె నశళికంబున మిక్కిలికన్ను నవ్వుచుకా॥ 1250 

అట్లు హరుండిచ్చిన చిచ్చణకన్ను వరదేవ దోర్గర్వ పర్వతవ[జంబగు 

టయు శంకిరదాసయ్య శంక రేతరసర్యమతనిహంతయె యహంక 

రించిన శివదోహుల నిటలతటనటోత్కట చటులాగ్ని జ్వాలాపట 

బంబుక( బలు వేల్పులం జిటచిట[వేల్చుచు( గపాలంబులం బటపట'. 
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తే 

క్ర 

వ॥ 

బసలంజేయుచు వెబవెల్సు సేరుకోన్నమా[తంబ వేల్పంగ మణికొందణు 

వేల్పులు వెలండిహోయి. శివుని మటు(లు సొచ్చిరి తక్కినక్ ల్పులు 

వెచ్చనూర్చుచుం గరంబు లౌదలలంగూర్చి జోహారువెట్టినంగాంచి 

(పతిదినంబును ముహొద్దునూడిగములు "సయి౦డనిన వ్యెల్చులు 

బడుగుపనులై నం జేసి (బతుకుదమని నిశ్చయించి. 1281 

మసలక ముంగిటి కసవులు వోనూకు 

కోసకొమారకో లూడిమాడి 

నెట్టన కొట్టంబు నిత్యంబు పుపై(డు 

దంపంగ [బోలకో దాసిమళము 

చుటును శాలగాచుచునుండ( బదపోడి 

+ కర్లిలు మోపంగ గాట యల్లీ 

పశువుల గాపంగ భ క్రితో( గటకంబు 

మైలారుడుగొడుగు మమత(బట్ట॥ 1252 

రేపకడలను మేటివాం (డేటిదారి 

నూరగింపంగ+ గీర్తులుప్పొంగి వలు(గఈ 

దనరి తక్కి నబొంతరదై వతములు 

నోలి నొక్కొ_క్క_పనులు సేయుచును గొలువ । 1258 

కొలములయూగ పీఠము 

లాలోనషాదశములు నప్పనమిడిసే 

యాలయపనకమ్ములమని 

లోలత(గడు:జీక్కి జక్కు లునుభయిజీయింవన్ ॥ 1254 

ఇట్లు నర దై వంబుల మువ్వెట్టుంగొను దొసమయ్య మహ త్ర్వ్వంబువిని 

జగ దేకమల్రుండను రాజుల్లంబున నసహ్యత్యంబు వహించి పశ్యల్ల 

లాటుచే. గృపీటయోనికపాలి మెప్పించి ఫాలాఖీలన్నేతంబు వడయుట 

నిక్క_ంబగునేని॥ 12855 



208 

Gl 

చ॥ 

ఆ 

చ 

తే 

చ॥ 

చతురాశాాసము 
ఠా 

ఈహరిముందటకా సీలిచి యించుక కంపము లేకపోయినకా 

సాహసిదాన పొమ్మ నుచుజక్క_(గ( దత్పురమధ్యమందు ను 

త్సాహముతోడ నుక్కు_నను శౌరి రచించి తదీయదేహము 

న్లో హమునందునకా బొదిగినూత్నముగా ధరనిల్చి నిత్యమున్॥ 

ఆలకక రేయునుం బగలునర్చన లిచ్చుచు( గొల్యదాసియా 

స్థలమున కేంగుదెంచి పురసంహరుభక్తులు సతసిల్హ(దా 

నలరుచు లెంకవానిగతి నగ్గుడితల్పులు దీసిచూడ నా 

జలజద ళాక్షవ్మిగహము జర్జిరితత్వము నొందె వందుచుకా॥ 

అంతకన్నమున్ను హరిమీ(దిమోహంబు 

శరణు వేడ వచ్చుకరణి నరిగి 
చరణయుగము చేరననుదేరదాసయ్య 
ఏిష్ణరూపుమా పె విశ్వ మెజు(గ॥| 

పరసమయావశుల్ పగిలి పొజంగ మీక్కిలి య్నుగుండై మహే 

శ్వరు శరణ్యాగ్మగణ్యుండగు శంకరదాసకయ లోకవంద్యు(డై 

ధర మనుదుని)_ నీకు విదితం బి(క నే నెతేగింప నేల; శం 

కరునకునై న భక్తులలుగ౯ వశమే యెదురుండ నిమ్మహిన్॥ 

భ కసద్లోష్టి నే ప్రొద్దు బాయకున్న 

భ క్రియును భయమును గల్లు భక్తులకును 

భ కసదోషి నే|పొద్ద్లు పాసీ యున్న 
ఎజ్ ౧ 6 ౧0 

భకి భయములు రెండును బలుచగాశే॥ 

ఇల నీదీ యెంక వింత హరు(డే యరుగ౯ జదువంగ బెటినన్ 
అ 

గల మతి యంతయుకా జెడినకై వడి యయ్యేను వట్టిగుట్టు మా 

టల6 బనీయేమి రమ్మని తటాలున వందుచు వచ్చి యిర్వురుం 

బలుమజు దాసమయ్య పద పద్మయుగ పణతుల్ ఘటింపుచుఖా ॥ 

1256 

1297 

1258 

1259 

1260 
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Gh 

9 
త॥ 

కావవే జియ్య భ క్రజసక ల్పకి శంక రదాసమయ్య మ 

ద్దేవ తలంప6గా దెసయు దిక్కును సీవ కదయ్య మాకు సం 

దావిపులా తలం బు, దను వంట(గ((గమ్మణ (మొక్కి నిల్చిన౯ 

బావనమూ ర్తి గాంచి పరిభావపరోక్తుల దాసి యిట్రనున్ ॥ 126 

అక్క_ట ప్ర రెవ్వరయ్యవో దుగవం 
శ గి య) 

దాసీ దేవయ్యగారా? సరేను 

మీసరివారమె మికిట్లు రా(జన్నె 

యిట వచ్చుటకు గార్య మేమిగలిగ 

నెచ్చటి కేనియు నే(గుచు నున్నారొ 

హరహరఠరమము మఆఅవరు గదయ్య 

మీయట్టి ధైర్యమానసులును ళరణులు 

గలం? యీభువియందు( గానుపీంవ॥ 1962 

రిటిభ కియు కి యిజినిరర౧ము 
ఏ - లా బ ౧ ఎ 

నిటిభయముగలదె యితరులకును 

బాపుదాసమయ్య బడు సలాధారం౦బ 

బాపుదాసీభ కపరులభాతి॥ 1268 

మాకిపుడేమి దెచ్చితివి మచ్చికమీజుంగ నీశ్యరయ్యకు ౯ 

గోక యొసంగి గెకొసీన కొల్చును గాదెలలోన నిండ వే 

వేకొనిరావుగాచె?; నిజవిశతసంపద లెందు( బోయె; దె 

మ్మీ కలమా (తమె్మబతుక మీర్భవబాలదు గాక మాపయికా॥ 1264 

కాసుపీసంబువిడువంగ (గట్ట 3 షాని (గ 

నీనరిలినధ నమిందు నుండ నోపు( 
య 

దవ్వ్యుభాయనిచెవరదాసిచేత( 

దవ్యం(జే యంగ జంగ మాస్థానమందు. 12695 
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iH 

క్ర॥ 

క్ర 

చతురాశ్వాసము 
a) 

పుడమిపేయిళా ఖనితమటు పూస్సగ దాసీపసిండి సిక్కులై 

వెడల(గ నక్కజంిబొదవి వేగమ దాసియు దుగ్గళవ్వయు ౯ 

గడుంగడుభ కి. దత్పదసకాయమునంబడి లేవకున్న న 

ప్పుడతని గాంచి శంభుగణపూజ్యుండు శంకరదాసి యిట్టనున్॥ 1266 

ఓలింగూలికి(గొలుచిడి 

చేలముగై కొంటయిీగి చెల్టింవక సీ 

వేలాగునసాశకెదవని, 

ఫాలాక్షునిడా(గు మంత పనిగాకున్నన్॥ (267 

ఇంకొండుదడవె న నిచ్చి పుకై(డుపందు 

ముమక( [గమ్మజంబడి యుమటుగాక 
కుడిచినకట్టిన బడుగుల నై నను 

నినుమడి ముమ్మడి ధ-ము గొనుము; 

కాదేని(భేదల సాదలచేదీవ 

నలయందు మేలుగాగలదు పొమ్ము 

బడుగుబత్రుల కాళ్ళ పె(బడ్డ( గలుగునే 

కుడువంగ( గట్టంగ విడువముడువ 1266 

నేది కాదేని విడువుము పాదయుగము 

పేదలము మటన్న(బోవునే లేదటన్న 

నిన్నియును జెప్పి చూవంగ నింక నేల 

లండు చె ప్పెద నొకమాట యుండు లేల॥ 1269 

ఈపసి(డిమృత్తుకె నను 

వే పెరికల(బట్టికౌనుచు విచ్చేయు (డు నో 

నీపగిది నోనతిచ్చిన 

నొవయిని(క నెద్ది తినయనా యని మజియున్॥ 127( 

ma 
నో 
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క॥ ఆతిగర్యాంధునినాగ 

శృతసాహ్మసోపయు కశరణార్థి ననుం 

(బతిపాలింపవె యనుచును 
నుతియింప(గ దాసి కరుణ నూల్కౌన్ను మదిన్॥ i271 

కో హరు భక్తులు కీ రింపగ 

నిరువుర లేవంగ నెత్తియీతండె కరుణా 

శరనిధి నోలారిచి యా 

దఠమొస(గెను నెప్పటట్టుతవనిధియలరన్ ॥ 1272 

తే అట్లు వెడల(గ దాసి యహంకరింవ 

హరుని. జేకొన్న తవనిధి యణ(గిపోయి 

భకు(డేపటునను గర్య్యయుక్రు6డెగ 
వాన్ అ ని మ 

భ కినిర్వాహ మొందునె బసవ మజియ॥ 1278 

౧మ్మపవ్వ కయ 

సు॥ ధర నీమ్మవ్వ యనంగ జరిపూద్యత్చీంతికృత్సత్కి 9 యా 

నిరతాలత్మీయనునోంబుజాత విలసన్ని ర్వాణ వీర వతా 

చరణో పేత చరాచరాభవసమర్చాయ త సంసారదు 

స్తరమాయాజితవృ తయైమను మహ త్యనుత్యయె నిత్యమున్. 1274 

చ॥ పహారశరణాలీయిండ కొనయందు (యయ. లును నర్వ పణ్యముల్ 
౧ ఇు ల 

బరువడి మోయుచుం గొడుకు భ క్తగ్భహమ్ముల నాల(గావ(గ్గా 

దొరికినకాయకంబుననె ధూర్గటిభక్తుల కీప్ఫితాన్న ముల్ 

నిరతము సేయుచుండు ధ రణిస్టలి నానతి యిట్లు లుండ(గన్॥ 1275 
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మ॥। 

క 

తే 

సిరియాలుని కథ 

సిరియాలుండన. గాంచికానగరిలో శ్రీకంఠభకా[గ్యత 

త్పరు(డై నిత్యము నేగు రయ్యలకు నిష్పన్నాస్న మర్చించు కా 

సురభ క్రిన్ని యమంబుగా(గహరు( డాశుద్ధాత్ము సద్భ క్రిలో( 

చతుర్గాశ్వాసము 
ద 

తరయం జి త్రములో( దలంచి కుహనాయత్యాకృతి౯ వచ్చుచోకా॥ 

చరలింగాన్వేషణత, 

త్పరు(డై యేతెంచునట్టి తత్క పటహరుకా 
ఇఒ... టబ 

దెరువున(గను(గొనికరములు 

శిరమునఘటియించివినుతి సేయుచుభ కిన్. 

పదపద్మములమీ(ద ( బడి లేచి నాస్వామి 

మను(డ స్, నిత్యనేమంబు దీర్చ 

విచ్చేయు( పింటికి విశ్వకుంటుంబి నా 

విని తపోధను( డిట్టులను నతనికి। 

ననఘ మాయిచ్చ "సేయ6(గనను వగునేని 

మాకింతక చె సమ్మతము గలదె 

యని సమ్మదం బంది యాసిరియాలుని 

సదయాత్ము నతికృపొస్పదుని( జేసి 

పెక్కువెరవుల నరమాంసభిక్ష యడుగ 

వరద మీచి తవృ తికి వచ్చునటి 
— అ ఆ 

సర్వలక్షణసదధుణసహితు( డైన 

యొక, పుతుండు మామింట నున్న వా(డు, 

నరమాంసము విలువంగా. 

బొరుగిండ్లకు(బోవవలదు భూతేశర మీ 

యరుదై నవతోద్యాపన గ 

గురుమతిజేయింతు క్షణము గొమ్మనిమణీయున్ | 

1277 

12478 

1279 

1280 
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లే 

వ 

6॥ 

ఉ|| 

తే 

భ క్మిమొక్కి తపసి నొడ(బజచి యింటి 

కరిగి తత్కార్శసరణి యాత్మాంగనకును 
మెల్ల మెల్లన నెతీగింప( బల్రవోష్టి 

నైవ నేటికి( జెప్పుండు వేగ యనిన॥ 1281 

ఆనవుడు నాయతి_శష్టుండు తనతోడ నాడిన విధంబును దానొడంబడి 

వచ్చిన క మంబును జెప్పె నప్పుడు॥ 1182 

ఒజ్జలయింటిలో ( జదువుచున్న కుమారకు సంగళవ్య వి 

ద్వజ్ఞన మాన్య పీల్చుకొని తా. జనుదెంచిన( జూచి దంపతుల్ 

పజ్జకు వేగ రాం దిగిచి సంశయ మింతయు లేక హేతిచే 

వెజ్జగు యోగివారణకు నే వధియించిరి కూర్మి నందనున్ ॥ 1288 

చి తజసన్నిభుం గొమరు నెట్టియు బోటియు నొక్క_కుతు క 

కుత్తుక గోసి నెత్తురును గుండెలు( గండలు "ఎర్చి వెండియులా 

మె త్రనిమాంసముల్ పసుపు మెంతి మరీచము జీరకాదులురా 

మెత్తి ఘృతంబునం జవృలుమీజ(గ వండిరి నిండువేడుకకా॥ 1284 

అట్టు వండి॥ 1285 

తడవయ్యె రా(డని తపసివేడెము పెట్టి పడ్డపా చెల్ప్లనిషృలత నొందె 

నని శివార్చునమున కప్పుడ దయసేసి బోనాలు నానాలు భు కిశాల 

దొంతులు పెట్టించితొ య్యలికెజిం/గించిమాయజంగముపిల్వబో యికాంచి 

భస్మ తాంబూలంబు భ క్రిముందటి (బెట్టి చిందెవిడిచిమెడ సందివై చి! 

మూడు దండంబులను బెట్టి మోడ్పు కేలు 

ఫాలవ ట్రిక ( గదియించి భవ మహేశ 

భ కవత్సల విచ్చేయు భ క్రశాక 

పాఠములు చల్పగాకుండ( బారణకును॥ 1287 
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శ్ర 

క్ర 

వ॥ 

ఉ|| 

క్ర॥ 

చతుర్గాశ్వానము 
అ 

ఆనీ యిట్రనంతవినయపూర్రకంబుగా విన్నవించి విజయం చేయించుకొని 
యా (a) 

వచ్చి నిజనెకీగెమాసీఉకీశోలోదరంబులం బాద్యపజాళనంబు గావించి 
Lm 

సవ ౦చితాసగంబుపె నుంచి! 1288 

శివలింగార్చన దీర్చుంగ 

శివయోగికిం బట్ట( జేసి సెట్టిసతి తనూ 

భవు(జంపినపొలగూరలు 

నవనవశాలన్న మునుమన( [పమదముతో౯॥ 1289 

వడ్డింపం గని యాయొణ 

గొడియపుంద వసి కన్ను(గవ గీ(టుచు సీ 

యిడ్డసదార్థంబులలో 

బీడ్డశిరోమాంస మెద్ది? పెట్టరు మాకున్॥ 1290 

అట్టునుంగాక “సర్వస్య గాాతస్య నిర (పధానం” అని నిగమంబులు 

[మోయుచుండం (బధానాంగ౦బు వంచించిన నకించనులు మీ యింటి 

వంటకం బన్న (దల కంటగించుచున్నది యనిన॥ 

తావసు( డట్లు పల్క_విని తానును మానినియుం |బభూతబీ 

వేపితగాతులై శరణు వె(డుచు డగ్గజీ కేశదోషసం 

(పాపిత మేటి కంచుందల. బాకము సేయక యుంటి మంత మీ 

బాపము లెనిచో నిపడ పాకముచేనుక వేగ దెచ్చెద౯ 19001 

అని యతిశీ ఘంబున( దెచ్చి నివేదించిన సెట్టి సీయట్టి నిరూఢ భక్తు 

లీభూమిం గలరె భళిర నన్ను నెంచంగవచ్చునని మజియు నిట్రనియె॥ 
న 

ఈసరణి నన్నదానము 

"సేసీ 6 మున్నెవ్వరై నం జెలఃగి మచిషా। 
ఇ యల 

రాన కియి(కనొకటివిను 
(42) ల 

:) సులభము డాన నాదుమదిరంజిల్లుకా॥ 1293 
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వ॥ 

క్ర 

ఆది యెదియనిన నీవు మాదాపటను మేము సీ వెలపటనుంగూర్చుండి 

సపార్శిరోచనార్భ “ంబులుదీర్చి సరసర(బసాదానుభ వసల్హా ప కేళి సలు 

పుచు జీరక మరీచ రామఠ హరి దార్హ9క కుస్తుంబురు దధిపయ 

స్పర్పి సెల లవంగాది సంభారసంబాధి తంబులగు భవ త్రనూభవ నవపలల 

పదార సారకంబు నీయంగనయగు తిరువెంగనాది వడ్డింపం జవు 

లవధానంబున వక్కాణించుకొనుచు సీవును నేనును భక్తి భుజియింప 

వలయు నట్లు సేయ సీకుం గూడకున్న మాకొడ(బాటుగాదు కంటి 

మంటితిమని కొడుకు మాంసంబు గొంట యిష్షంబుగాక యున్నయది 

కనుగంటజూచుకొనుము నీవు నన్ను మీయిచ్చ చెల్లించెద శణముం 

గొమ్మని యప్పుగాప్పం జెప్పితి విప్పుడిట్లు దప్పిన సీవిచ్చినక్షణము 

నీవ కొనుము పోయివచ్చెద నని లేవ నుద్యోగించినం గాంచి నెట్టి 

బిట్టుల్కి పడి భయభాంతుండై నితాంతకాంతిని శాంతాయమానంబగు 

నిజకాంతాననంబు( జూడ నాదేడియ యొడ -ఇనికి నిట్టనియె॥ 1294 

అనుమాన మేల సాక్షా 

న్మనసిజసం హరుని మోళీ మాన్యముగతి గె 

బ్బునందాల్పవలయురార 

మ్మనితాపసి యెడమవంక నాత్మ పియునిన్॥ 1295 

విని వేశితు(జేసీ శివా 

ర్పన( వెస(జేయించి పక శాకా వళు లం 

గనవడ్డింవ(గ రా(జూ 

చినెపము వేజొండుదలంచి శివుండిటనియెన్॥ 1296 
లం 

అతిథధుల( బూజ పేయుసనసమయంబున( బుతులు దారు(బొతులకా 

రతి భుజియింతు రేల యిటు రాక భవత్సుతు( డెటు నీకు సీ 
Se) 

కూత మగు లోజోంబు? నుతహీసులయిండ్ల భుజింపకుంట మా 

మని చెప్పమా మజతురా శివభక్తుల జంగ మోకుల౯ా॥ 1297 "ex tr 



96 

వ॥ 

డ్! 

మ॥ 

త్ర 

సీ 

ఇట్లుం గాక 'అపుతగ్య గతిన్నా స్త యని నిగమంబులు విడుపక 

చాట విసియును మాబోంటిసంయములు ”తిహీనులయిండగడువు 

కక్కుురెతిం గుడుపనాసింతురే: మూకింతలేసి వంతంబులాడికొ నం బని 

యేమి? మీకుం గుమారుండు గలండేనిం దోడొ_ని రండు లేకుండిన 

నూరకొని యుండుం డేమేగివచ్చెద మగ విని వీపు విరిగినవెనంత 
గా 

మారాడనోడక( బుడిమిపెంబడి మొక్కి [గక్కునలేచి లో చేవ దెచ్చి 

కొని యెట్ట కేలకు సెట్టి యిట్టనియె॥ 1298 

మీరును నానతిచ్చితీరి మీనియమ స్థితి మాకునుం గలం 

డౌరసుండాడనో చదవ నించును బోయెనా వచ్చుదాక మీ 

రూపకయున్న( జల్లనగు నోరెము గూరలు నారగింవ మీ 

శ్రీరుచినపవాదము. భజించెడి. గాక సుతుండు వచ్చినకా॥ 1299 

అనుచుం |గమ్మజణ (మొక్కు భ కవరు నిల్హాలి న్నిరీక్షించి యో 

వనజాలేక్షణ మేము పి్ల్వ మనబిల్యకా రాదె లోకంబునళా 

జనకుల్ పెల్చిన రాకయు౦(డె తనయుల్ నలి క్కు ల౯ సిల్చుచో 

మును నిచ్చోవినుచుండు శీరుమని శంభుండాడయగా నామెయున్॥ 

మారాడ వెజచి యాజగ 

దారా ఢుండు చెప్పినట్ట యయ్యె రెసల౯ా 
నారీమణి నిలిచినిలిచి 

నోరార(గ నిట్లు తనతనూభథవు( బిలుసుకా॥ 1301 

పూర్వ్యజన్మార్దితభూరిదుష్క_ర్మాళి కుదురణగించునాకొడుక రార 

దక్షిణాదీశుని దర్భంబు(దెగటార్చు దకుండవై న నాతనయ రార 

భయదపశ్చార్రర్మ భావిదు(ఖంబుల( బరిమార్ప(గల్లునాపట్టి రార 

ఉ తరదిగదీశ్ళరోపా త్రసఖ్యుని వళవ ర్రివైన నాశిపవ రార. 1309 

స్వర్గసౌఖ్యాధిక పద స్థ త్యరగరార 

దండధ రదండ ఖండ నొ ద్రండరార 

[గకటసంసా రపాళ మోచకుండరార 

విత్రవత్ని సుతాస క్రివిముఖరార ॥ 1308 
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నీ 

గీ॥ 

క 

తే॥ 

వ 

దివిజలో కేశ (రాధిక దేవదెవుండు వరదు(డై నాండు నావడుగ రార 

అంతరాంతరమూ ర్రియగు త వసిివరుండు సంతసం బంద నాస్వామిరార 

"ఘోరసిస్సార సంసార పయోరాశిపార మొందించునా పట్టిరార 

అ ర్ఞైళసఖ విభుం డగుయోగివెశంబు కోరి భజించునాకుణ్ణరార 1801 

దివిజకాంతాయుతామృతయువతి నన్ను, 

గవయ నున్నది సన్ము కికాంతరార 

సారెసారెకు మీతండి సవ్యబాహు 

వదురుచున్నది వేగ మాయన్నరార॥ 18095 

'హేశియు( బడమట (వాలెసి 

రాలా రాగదర యు తరంబేల జను 

ర్దాలోన్మూలనకాలి వి 

కాలయశుం డైనతపసి సంతస మొందకా॥ 1806 

కాంచికాపురబాలాగగణ్య రార 

యనుచు నలుదికు_లను నిల్చి యాలతాంగి 

కలమృదూక్తుల నాశ్లేషక వివిధమున 

సుతుని బీల్చెను నిజమది సూచక ముగ॥ 1807 

ఇట్లు పిలుచుసమయంబున॥ 1808 

కూకటి నుదుటిపె గుం|డమింతలు వెట( 
జ య 

గుండలంబులు రెండు గునీసియాడ( 

గాళ్ళపెం డందెలు ఘలుఘలని (మోయ 
కా రు రా 

మొలనూలిమురి పెంబు గులుకోరింన 

శ్రీకరం బగురావిరేక నొనల. [గాల 

దుబకుత్తుక ౯ బులిగోరు తూ(గ( 

జూపరుల్ కీ ర్రింప( దాపసి విక్షింప 

విధి గక_దల(గ ని వ్వెజ(గు పొదల 1809 



క 

జ. 

తే 

చతుర్గాశ్వాణము 
© 

అటుల: జూచి॥ 

ఫీకుక ,.. ముపైసా కా 

చ్చీకంకఠుని కనుదునియతి( జెసిన రసవ 

త్పాకం బనుకొని తనతల 

పెకడవ కడంక డించి భవనములోనజరన్॥ 1821 

తొడికిలి తినెవీ(డెక_డి 

కొడుకు శివ దోహి యనుచు(గొట్టిజరన్ ॥ 

వడి సీడి గాడిలోసల( 

బడవై చెంబరుల కెజుక పడకుండ న్॥ 1822 

చచ్చినబాలు పెం గసవుం జయ్యనమా(టుగ( దీసీ ప్పుతు'పె 

మచ్చిక మాని శంభునకు మానిని |కమ్మజ నన్న ఖాద్యళా 

కోచ్చ యముల్ రచింవ(గను నుష్టవిలోచను( డావెభ కిసం 

పచ్చరితంబు దెల్బుమతి భక్తునితోడుత నొయ్య నిట్టనున్॥ 1828 

చిజుతొండ చూచితే చెలువభ క్రిమహ త్మ 

మేలోకమున గలం దిట్టినిష్ట 

మన కారగింపంగ నని పాయసాపూప 

శాకాన్నముల నెల్ల జోక( జేసీ 

మైమజ్జనమునకు మలహరార్భనకును 

జాలవు జలమని సరగ, గడవ 

వనిత మూ(పుగ( దాల్చి చనియెను బావికి 1824 

నవ్వే" దత్సుతు( డాల(గాచి॥ 

మిగుల నా(కలిగొని వచ్చి మగువ. బిలిచి 

త ల్రి( బొడ(గాన రల్రన యిల్లు ( జొచ్చి 

యొక్క. బూియ పుచ్చుక యక్క జముగ( 

దించు న నుదకంబు యష్టియు, గొంచు రా(గ॥ 1825 
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చ 

వ॥। 

ద 

వే॥ 

వచ్చి తదీయయాత సుతువంక, గనుంగొని యిశ్వ్యరాన్నముం 

బుచ్చిన కుక్కమువెతిని పుతుని నీలంగంగొటి గాడిలో, 
లు శ్చ ళ్ అలు 

జెచ్చెరవె చి పేనుపయి. జత ముసుంగుగ (దోచి | కష్ను అకా 

ఇల్లీ 
య మచ్చిక వండెడిలా మనకు మానిత [డసవాయసాస్నముల్ ॥ 18926 

అని యట్రప్పరమ ప్పురుషుండు పురుషరత్నం బగనాచిజతొండనం 

బికి నాయంబవృతాంతతం బంతయు నెజింగించి యతని కరదండంబు 

హసావలంబసదండంబుగా నూ(తగొని లేచి నిలిచి మాటపరాకున 

నాతమ్మికంటి దమ్ముం గానకుండ నిశ్చయించి నడికి యవ్వడుగు పడి 

యున్న గాడికడకు నడతెంచి కె టభదమనుండు కిటి యయ్యునుం 

గానలేనిశ్రీచరణంబె త్రి చె తంబాయునొత్రిచూప( గొ తయెయున్నచిన్ని 

శవముం జూచి చిబుతొండనంది చితం బాశ్చర్య కొతుకాయ త్రం 

బయ నప్పుడప్పడంతి గప్పినచొప్పు తప్పకుండ గప్పి చప్పుడు 

గాకుండ నెప్పటిపట్టునకువచ్చి నిదించుగతి నున్న తదనంతరంబ॥ 

మణి మహారస్నానములు |గక్కు_ నంజేసి మహేశమూ ర్రిక 

త్యమలతరాప్వుల౯ జలక మార్చి మడుంగగు పస్త్రమిచ్చి ర 

మ్యమహితపిఠమం దునిచి యాత్మసదాశివలింగనిర్వి+ 

షముగ సపర్య లిచ్చి యుపచారము లెల్లను దీర్చి మీ(దటన్॥ 1328 

వాసీంతరమా [పథమాగమ. సౌభాగ్య యోగ్యతాహంకారాద్యం కరణ 

కారణ |పతోష భూతాభి వర్టిత పలాశిసముద్భూతంబులై (పభూత 

మరకతచ్బాయాదాయాదులుం బోలె. బచ్చనై విచ్చలవిడిం బెచ్చు 

“పెతిగి విసారప[తంబులం జితంబులు పుట్టం గట్టి యవ్వాలు(గంటి 

పెన పట్టుంబులై న బచ్చప శ్లైరంబు వెట్టి పంచామృతంబులు ముట్టించి 

సమంచితపంచభక్ష్యంబులుం బాయసావూపనూవ సద్యోఘృతం బులు 

మిలమీలమనుచు( దలచెదరలోపాయ చిక్కక మెతుకు మెతుకునం 

బొందకుండ గరగరగావార్చిన వెచ్చని శాల్యన్నంబునుం గుస్తుం 

టురు ముఖ్యసమ ససంభారసంభావితంబులగు పదార్గంబులుం బాలుం 
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లే 
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బచ్చుళు గిచ్చళ్లు నంబట్ల రపహాలంబులుం బరివూరంబుగా వడించునెడ 
ల్యూ ణ G 

నాయొర గొడ్జెపు జంగమం బంగనం గనుంగొని యాత్మమ్మికంటి తన 

పటిం బొరిగొంట యెబుంగనియట యిటనియె॥ 1329 అ గ ౧ 

ఇంతి! నీపుతు(డు నింతకము న్నిందు 

వచ్చి యా(కటకి నోర్వంగ లేక 

యమ్మా యకుచు( విల్చి యందు నిందను జూచి 

కానక వడలె నాకంట నింత 

కెంత డెస్సెనా యొంటి నెక్క_డి కేగెనో 

కరుణలేనట్టి కాకటిగుండె 

దాన వెటైతివో తడవవు సుకుమారు 
| 

నిటుగాని మెచ్చ(డే యిందుధరుడు॥ 1880 

సుతుల(గని పెంవమే మేము సొరది తొలి 
య 

యింట మేల్ కూడు వండినయెడల శిశువు 

లుండ( దారు భుజింప నుద్యుకి సేయ 

నహహ చేయాడునే యెట్టియతులకై న॥ 188l 

కనికరం వీంత లేక యోకాంత మాకు 

నేల వడించికివి వదారాలి యెల 
౧ 43. ౧ 

పసినిసువులుండ.6 గుండువంగ( బాడి గాదు 

EA సల కతిశి ఘమున( బిల్వుమా కుమారు; 1882 

అనవుడు భకురాలు వరహా,శముతో నను నాండుదోననే 

ననీ నిను బేల జేసెవవె హి; కజకంఠళ ద్వితీయమాయ నౌ 

కు నివుడు కొతయే కథలకుం బనిలేదు జుణంగరాదు |పో 

ద్దున భుజియింప్ప నన్ను. జెజటుతొందని(గా. దలపోయ కొత్మలోడా॥ 
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క 

మ॥ 

వ॥ 

బూమె లివి యెల జిలునె 
౧ లా 

(హామిడిమై యేను మేదువయె కిదాగ౦॥ 

గామి యెజటుంగవె కటక టి 

యేమీ యిటు లాడినంత నిదియును గొన్నే॥ 1484 

సుతు( జంపన్మ తీ పీల్వు స వాసు నక్షు!దంపుం గె లాససం 

ఎ ఈ 

మృతి బొందెం బిలువంగం గూడ దిశ (దోహి నాని నించాడ న 

గతియే నొల సుతుండుతాను పంక తాగ సత్పతీరికారమై 
(ap) వాలీ కటా 

య్యతినంజూచి శిరంబువాంచ జిలు తొండాఖ్యుండు లజ్లోన్నతిన్॥ 

మజియును నతండు నిర్భరనిరంతరశోకభీకర మకరాలయగర్భ 

నిర్మగ్నమానసుండును జింతాచితానలసంతపాంత రంగుండును నిర్మలో 

పేతుండును నిశ్చేష్టితుండునునై యుండెశంత ఖండశ శిమండనుండు 

నఖండనిజభ కమండనాయమాన యగునా భకురాలి భ కిదార్హ్యంబునకు 

మెచ్చి మచ్చరంచిన సురాసుర సంయమిశ్వరులకు మచ్చెకంటుల పె 

మచ్చికలు హెచ్చించి విచ్చలవిడి రచ్చలకుం దెచ్చి వచ్చి సేయు పచ్చి 

విలుని రొచ్చుముచ్చమునింగించిన చిచ్చరకన్ను నెన్నాదుటను 

యెక్కిన గబ్బి గిబ్బం దొక్కనిచోట్ల( (దొక్కించి యక, జం 

బొందించునేయని మువ్యన్నె పట్రపుట్టంబు పిబుంద పట్రినను గీర్వాణులం 

బూర్వగీర్వాణులం బంచబంగాళము గావించి యుదంచి తరాహ్వా 

నంబునం బఆఅతెంచినం గాంచి యించుకేనియు గొంకక కరంబుబుం 

దబళించి [గహించిన కరాళకాలకూటకృపిీటయోనిం గంధరా పీఠనం 

నను నినన్య నామాన్మం బస సిత్షరాకారత్వంబున నజహరి ప్రముఖ 

నఖిలబర్హి ర్ముఖులకుం దలకుటగుట దలపి తలంపునంబోలె. దాను 

నక్షరాకారస్వరూపంబునకుం దలకట్టక దడకట్టినం గనుపట్టి కరిపా(స 

నెషఫ్టెంబును జుట్టున జటావమకుటజూటాస్ట్ర లంబునను జతుర్హశ భువనభవ 

నాంతరాళంబుల నఖండ తర|బహ్మాండభాండంబులం బదార్థసార్థంబులు 

నిండార వడ్డించి వార్చి కుండలీకృత మండలీమండ లేశ్వరు గణమండ 

కిం బండుప గాషించు మంచు ఒబ్బలి రాచవారికుమారి వామసమ 
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మ॥ 

ఉ|| 

క్ష 

తే 

తే 

చతుర్తాశ్వాసము 
(ఇ 

భాగంబు గదియ నొడువుముదంటున నాల్గుభుజంబులై నవి చళతుర్చు 

జంబులు దాల్చి పత్యక్షంబై నిరిచికం గనుంగొని యాయంగన 

యిట్రనియె॥ 18236 

ఇది యేమయ్య మహేశ పెద్దం గుణం వీచంచమే జాఠరా 

గి దహిీంపం జనుబాల కేడ్చుతనయుం విస్బారపి శ్యాకపిం 
చి 

తదయె యే డ్పుడిగంచి పోవుసతిజాడ న్నమ్మినే విడ్చి ప్రో 

యెద నస్నం జపరాదు నసంశయములే దయర్గ మం దింతయున్॥ 

పూనిక |పాణముం దనువ( బొంది పొసంగి యభిన్నభావసం 

ధానము నొందియుండుగతి దప్పని జంగ మలింగరూపము౯ 

మాని [భమెక హేతు బహుమాయప్పురూపులు దాల్ప నవ్వకుం 

(డే నిను నన్ను భక్తులు రతికృతివస్తు విరక్షులి తతి౯॥ 1388 

ఈచండ మిట్టు దాల్చ్పక 

యాచందంబునన యున్న యప్పుడు నిన్నుం 

జూచితినేపోల వెలితియె 

యీచిక్కుల(దగులుకొనంగ నేటికిసీకున్॥ 1839 

మూ(డుకన్నుల'పె మణి మూ(డు కన్ను 

లుండ నవిలేకయుండిన నాక్క_రూవ 

యుక్ష్తుతై నను నరరూపయుక్సలళై న 

గురుసరూప్పలు కారె సద్దురుకరజులు॥ 1840 

కళవళీంపకు మూరకకొలకంఠ 

వెజవ కే నిన్ను వీక్షింప వేయి గాగ 

నేచి గుండ య్యకును [బాయ మి య్య. బోవు 

నాడు లేనట్టి మెడకప్పు నేం డిదేల? 0341] 

ఆదిభోగ య్యగహాంతరాశమునకు నేగోరితోడురా నెంగి తీవు 
దొసిచే పరవస్త్రదానంబు గైకొన్న నేచందకళదాల్చి యె(గి తీవు 
మానకంజారినిర్మలమందిరమునకు నేవృ షేం్యదము నెక్కి యే(గితీవు 

సామ వేదుల యజ్ఞకాలాంత రములకు నేఫాలదృక్కుతో నే(గితీవు॥ 
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తే॥ 

క్ర్॥ 

వ॥ 

క॥ 

Gl 

నిన్ననీచిరుతొండని నిల యమునకు, 

నేచతుర్భుజములతోడనే గితీవు 

నెప్పుమాయలుశివదేవసేయకిచట 

నీ దువేడబములుచెల్ల నేరవభవ॥ 1348 

ఏనటనలు చూపిననిను( 

బోనియ్య; భుజింప వేని భూతేశ ర కీ 

యాన సిజమన్న (జిణునగ 

వాననమున నంకురింప నౌంగాకనుచున్ ॥ [344 

కూర్చుండి లింగార్చనదీర్చి నిమ్మవ్య దెమ్ములుగా(జేసిన విందుపొందు 

పడ నారగించి పంచవదనుండు చిజుతొండని రక్షించి తొల్లి కాటకోట 

చండేశాదులు తండడుఖ నాపుల నుద్దండవృ త్తి నడప నొండు విచారిం 

పక గడికండలుగా( జెండి మామకసాజాత్కారంబున వారల మగుడం 

బడయరె యవయుంగాన' మున్ను చని పన్నగధరు శరణులలోన॥ 

వరజంగ నెనారికథ 
ye 

భూరమణికరార్పిత నవ 

హారం బగుదవిడసీమ కధియకు(డౌ 

దీరు(డు నరసింగమునై 

నారను రా జాత; డొక్కనా( డత్యర్థి౯ా॥ 1846 

దేవియు( దాను మేరుజగ తథ రకార్ము మ, గొల్వుంబోవ నా 

భావజవెరి యర ణకు? బన్నుగ నేర్చినపుష్పరాశిలో 
కా న్ 

భూ ఏభు చానయుక్క టియు పుచ్చుకమూర్కొ_న దొసి(గాంచి యా 

పూవులవా(డు కోసె నృపపుంగవునంగగముక్కు_ (గక్కున౯॥ 
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Cad 

తే॥ 

4 

&i 

చతురో శ్వాసము 
టి 

కోసింగోయని యామెతోడివనితల్ గోయంచు భూపాలుతో 

నాసర్యంబును విన్నఏంప విని రా జాదేవపూజారితో 

నీసర్వజ్ఞత యింతమాతమ భవాసీపార్హ మౌ పువ్వుపే 

రాసం దీసిన చేయిముళా దునుమ కాహా ముక్కు మున్లోయుదే॥ 1348 

శివభ కిరీతి యెతు(గని 

యవివేకివి నిన్ను నేమియన(దల దనుచు౯ 

భువనేశుం డచటికి. దన 

లవలం బిలిపించి యెల్ల నరులు వినంగన్ ॥ 1849 

ఓన్సీ యన్నున నిన్ను సీ వెజటు(గలే కొక్కి౦త పుష్పంబు Ey 

వే సాపంగందలంచి నట్ట యిపుడుం జే( సాపుమా చూతమం 

చాస మాట్టనినంత భార్య కరముం జా(పంగ( జేక త్తి: 

(దాసం బొప్ప పకోష్టముం దునుమె నంత న్నేను (బత్యక్షమె॥ 

తునుకలై యున్న కరములు తొలుత( గోసి 
నటిముక్కును నక్కాంత కపుడ యొసంగి 

టబ 

తనకు సామీప్య మెస(గ గై కొనడె. యచటి 

జనము లచ్చెరువందుచు సన్నుతింప॥ 1851 

వెండియు నొక్క చోట. బృథివీపతిపట్రపుదెవి దిట్టయె 

దండిగ నున్న కొట్రరుల ధాన్యము లన్నియు లెచ్చ పెట్టుడు౯ా 

మండుచు భర్త యాత్మసతి మార్కొని గర్భిణి నాక ఖగ్రహ 

స్తుండయి చేసికె కొనండె సుందరి పాజము ము క్రినుత్కృపన్॥ 1852 

తప్పొనరించినట్టి సుతు, దని మహాద్భు తభ క్రియు కయె 

చప్పుడుగాక యుండ (గ వెస వ్వెస( జంపునుగాక యేను ద 

న్నిప్పుడు నై జమూ రినయి యిచ్చెద వే వర మన్న నొల్త డొ 

యొ ప్పులకు ప్పృయోౌ తనతనూభవు నైనను గోర దేమియున్॥ 4353 
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చ॥ 

చ్ర॥ 

తే 

క్ 

ఆడిగిన( జరిపి పిల్య మన నాత్మజు బిల్చితి రీరలేమి మే 

మడుగక చం పె6 బిల్వ మన నట్టిదికాదని పిల్వదయ్యె ని 

ప్పుడమి ననేకులిట్టి గణపుంగవులుండ ఘనుండ నేననం 

బెడతలపట్టి తేరంజన బెట్టితి నందు నహంత యట్టులకా॥ 1854 

అని సీరియాలు నెమ్మది నహంకృతిపాయ6గ6 బలి శంకరుం 

దనుపమవత్సలత్వమున( [బాణము లాయమ పట్టి కిచ్చి తా 

రసగము చేర రమ్మన హరపభు సేవయ చాలు ముక్తులో 
బ్రననుచు నుండె నిమ్మన యిలాస్థలి సతి 9య లాచరిందుచుకా. 

హరు(డు సిరియాలు శెట్టి దా నంతమా త 

బోవ నియ్యక చెయి చేత. బొదివివట్టి 

రమ్మనుచు జంగమాక్ళతుల్ నెమ్మి( దాచ్చి 

యట హలాయుధ పురమున కరుగునపుడు, 1856 

హూలాయుధుని కిథి 

అలంతట గనీ మొ క్రి. హృ 
ర్ 

దుల్హాసముతోడ నవరసోచితకృత్యం 
బెల్లను గూరిచి సుఖకర 

సల్పాపంబులను (బొద్దు జరపుచు( బలి కెలా | {957 

ఎంతదవ్వ్యులనుండి యేతెంచితిరొ పదా 

లస్యము దో(చెడి నాస్యములను 

హరమూరులార మీయాగమనమున న 

న్మన్నింపనోకాక మతీయు( గలదొ 

యని విన్నవించిన విని జంగమాకృీి( 

దనరు శంకరు. డప్పు డనియె నృపతి 

విశవయ్య భ కిదర్శనము కారణముగా 
జరియించు జంగమోత్కరములో న॥ 18868 
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తే 

త్తే 

క 

క 

నర్జి, జరియించుచుందుము హరునిభ క్ర 
వరులు మాకును గతి మమ్ము వారు తమదు 

[ప్రాణలింగంబు లని కొనియాడుచుండ 

వారిబడి వాయ మెవ్వ డవార్యలీల॥ 

తిరుులకంగుండు వరకొండపతియును 

గరికాలచోడండు నరియు మయ్య 

యలయచంగుళిమార( డేణాదినాథుండు 

చేరమశ్వపచయ్య చేదిరాజు 

వాగీశనై నారు వరకీ రిసోమాసి 

మారుండు పిళ్ళనైనా రసంగ। 

గలుగు వరలు మున్ను గాగల సద్బ క 

పరులచే( బూజలు వరుష( గొన్న 

వార మీడాడ యని చెప్పవలదు ధరణి 

నేము చొరనట్టి హరుభకునిలయ మెందు 

లేదు మమ్మెజుంగనివారు లేరు భకు 

లెన్న( డెన్న (డు మాసుళు వెలుగ రొరులు॥ 

విను మెట్టివారి మెచ్చని 

ఘన భకులు మమ్ము మెచ్చ(గానుండిరి ము 

మ్మును రూపుగ (జేసిన వా 

రును నీశ్వరభ క్రవరులు రూపింపగ ౬" 

నాదు అదుకన( జీతం 

వాదికా జనియించినది నిరాళపురం బే 

పోదియులేకయ సెరింగితి 

నేదినమును దల్టిదం,డు లెవ్వరొ యెజు(గన్॥ 

చతురాశాసము 
(త) 

1889 

1860 

1861 

1362 

1863 
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త్తే; 

Gi 

తే 

=a 

క | 

తలయంటియమ్మ వ్యజల మార్చి నన(బెంపటెరి(గితింగొన్నా ళ్లబిడ్డయట్ల 

రెంబావిభోగయ్య వేలిచ్చినడిపింప నడుగిడనేర్చితి( బుడమిమీద( 

బడిపనులకు నంబి పలుమారుపిలువంగనడువంగనేర్చితి నొడికముగను 

జెన్నయ్యపొత్తువ( జెయ్యార భుజియించినెరయభు జింపంగనేర్చికొాంటి॥ 

దాసమయ్యకతంబుశ దప్ప కెపుడు 

కోకకట్టుకొన(గ నేర్చికొంటి మజియు 

మానకంజారియాత్మకు మారికొప్ప 
గోసిజడ గట్టినేర్చి తి గొప్పువెట్ట॥ 1865 

అంతట యావనాభ్యుదయ మందుట( గన్గొని బల్రహుండు సీ 

మంతిని నోర్తు మాకును సమర్పణం జేనెను మద్ద్వయార్ధమె 

యెంతయు వేడు మొన్న యధ రేశుండు ముమ్మ డిపళ్ల సేసె న 

(శాంతము కాంతకు న్వలసి రాగిలుచుంటిమి దక్షవాటిలోలా॥ 1366 

న్న సిరియాలునింటికి ముదముతోడ 

నరిగి కన్నకుమారు( డీశ్వరుని గూడు 

కొనియె నామేలుగీష్ట నిక్కువము గాంగ 
నీకు. జెప్పక యేరికి నే గదింతు॥ 1867 

స్తోత్రము గాదు నిక్కమొక సుద్ది హలాయుధ విన్ముకంచిలో 
గో తము వారి నందిని గూడుక వేడుక రాజతాదికి౯ 

య్నాత యొనర్పుచుండె సిరియాలు(డు వారలతోడ(గూడి త 

త్పుతు(డు సోయి సిద్దరణి( బుట్టెదరె యిక నట్టి భక్తులుఇ_ ॥ 1368 

ఆతనిమదిలో( తరయం 

జేత్రోజాత హరు (డు నె జశిమ్యల( బంపకా 

దీతి( జెజకురస మాశివ 

దూత లడుగ నాసంగిదానధూర్హ టి గెలి చె౯ా॥ 1869 



ఆ11 

ట్ 

వ॥ 

చ॥ 

అంతట. బోక వృషాంకుండు కంచిలో 

నిణలువది యొకదినం దీంచుకై న 

వెలువనివానలు చలమున( గుియింప( 

బది వేలు జంగమ పభువు లెప్పడు 

పాయకుండెడు మహాపటణంబున జంగ 

మొక_౦డు నుండక యొడిసిపోయి 

రప్పుడు సిరియాలు( డధికక్షుధారు( డై 

జంగమాన్వేణాస క్రి నూరు, 1870 

గలయ6 దిరిగి యెందు. గానక యింటికి 

వచ్చునెడ హరుండు వరతపస్వి 

వేష మొప్ప దాల్చి వే వచ్చి సిరియాలు 

కొడుకు నడుగ( దనకు. గూడ దనక ॥ 181 

భాసురళాకభాతి(. బరిపక ము చేసి సుతు న్మహీధ రే 

ష్యాసున కర్ణితోడ నిడి సరజనంబులు చోద్యమంద (గా 

నాసుతు. (గమ్మణం బడసి యాప్తులు మ్మితులు దాను గూడ(గె 

లాసము చుటుముపై శశిలాంఛను( గాంచి రెయిట్టు లెవ్యరేన్॥ 1872 

ఆప్పుడు మేముం దన్మందిరంబందయుండి కన్న కార్యంబుగాని విన్న 

మాతంబుగాదు మచ్చరంబున నొక ళ్లొకళ్ళ మెచ్చక హెచ్చుగుందు 
ap) 

లుగా భ కిభాష లుచ్చరింపవచ్చుంగాక యిట్లు సేయవచ్చునే యని 

యనేక [పకారంబుల౦ బెచ్చువెజీగి సిరియాలుం గొనియాడ హలా 

యుధుండు కుహనాజంగమలింగంబుతో నిట్టనియె॥ 1378 

శివశివ యేమి చోద్యములు సెప్పెద వీళు(డు రక్కసుండె మా 

నవసలలంబు మెక్క్ల; మదనది ఇష భకు(డు పుత్తు9( జంప భ 

కివిరహితుండె మీ రొడయ దేవర లాడిన బొంకు లిట్టు మా 

కవిపాత మంచు. గాక విననై నను గూడునె యీద్భకోకులన్॥ 1874 
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అనీ యాసర(ము మిథ్యగ 

మనమున దలసోసి పల్కు మానవనాథుం 

గనుంగొని వినుము హలాయుధ 

యనుమానము మాని హరగణావశళితోడన్॥ 

సతుల నిచ్చినవారు శతకోటికోటులు 

సుతదాతలకు నన్న మిదియు లేదు 

తమ్ము నిచ్చినవారి( దరముగా దెన్నంగ 

నిట్టుండ లేదన నెట్టు వచ్చు 

హరుడు భకుల మనం బరసి చూడ. దలంచి 

యడుగ( గానివి యెల్ల నడుగుచుండు 

నంకిలిలేకి త్తు ర్ల సద్భక్తులు 

సిరియా ళ(డును సుతు శిశువు వేండ; 

బెట్బె నమ్మ వేని ముట్ట విచారింపు 

ధరణి నూరమార( దచ్చరి త 

గద్భపద్యకావ్యకలన( బాటలు లీల 

జరుగు మిగుల భ కసభలయందు॥ 

|పాకృత సంస్కృత _పభృతిభాషల నాటకసంవిధానముల్ 

జోక నొనర్చి సూూతధరసూచితపాతులు పెక్కుభంగులం 

గె కొనవచ్చి యాడుచును (గమ్మఅంబోవుచు న్నీకమంబునకా 

లోకములోనివా(డ నవలోక మొకర్చవె తచ్చరి తముల్॥ 

ఏమిటి కిన్ని చెప్ప మనుజేశ హలాయుధ యెల్లదిక్కు_అ౯ా 

ఇామలు టోళ్ళ రోకశుల( బాడకయం చొడయుండు చెప్ప నా 

భూమిపు. డంతయు౮ విని (పభూతతరా[గహయు కచితు(డె 
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హైమవతీ సహాయు సిరియాలుని జుల్కు(గ, బల్కు. సీక్రియన్, 
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చతుర్హాశా ణము 
ట్ 

మదిమది నుండి యెట్లు సరమాంసము వే(డును గాక శూలి, తా 

నడియత. చల్లి రక్కసి వేయపదా సుతు నెటుల( జం పె జెలంబో 
చు ౧ 

మదివిపరోధి యేల వయమాలిఒ. దానవుడయ్యె నయ్యయా 

ముదిచు ఘటిల్ల మైమజచి మోసము నొందెను నాపిసాకియున్॥ 1380 

ఆమీష మ్న భ కవరులంటరు చెతుల నల్ల మాంసము ౯ 

(బేమముతోడ సశు నకు, బెట్టుట యెట్టులు వట్టియాసమై 

గోమటిబుద్ది “ సేసి సుతు గొంతును గోసి రిగాక లోకమం 

దిమెయి నెవ్వరే నడచిరే శివభక్తులు దీని మెత్తురే. 1281 

భక్సని చి తవృ త్రివంపావము చూడం దనూజు వేండినలా 
యు కము దాన నేమియని యు క్తకరుండయి పు[తు(జంపను 

దు; క్తి యొన ఏర్చున నంతటన యుక్ష వతాకుండు నిచ్చ మెచ్చునా? 

యు కికిం జూడ గోరినటు లున్నది పన్నగధారి తత్సుతు న్. 18062 

చిబుతొండండు నిజంబు భక్తు; డయినకా శ్రీకంరు( డర్ధింప న 

త్రతి( దుం్యడించిన తుమ్మదుడ్డుపగిదిం దా నుండి చే సేత( బెం 

పర బాలు౯ వధియించునే తమసుతుం డై నలా మహేళాంకితుం 

డురు తేజోపరమూ ర్రినాక గతశంకం జంపా గూడునే. 1383 

ఎడిరియింటిచి చ్చెయిల(గాల్బును 

గానస్వగ్భుహవహ్ని గాల్బ 

'యన్య లింగ వంకు(దున్మి పాపముగర్లి 

తనయునింత పట్టుదునుమలే(డె॥ 1384 

వెలిదుఃఖము వెలిపుచ్చిన 

నలుపునసుతు(జంప తానునడుమనజుణిగి ౯|| 

'నలిగ్యబాణమున్న(గోమటి 

భశిరాబలుసోకు నమలి దితిరెదననుచున్ ॥ 1889 
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చ॥ 

వ॥ 

ఊ॥ 

వ॥ 

అకట మనోజవై రికి గరామిషఖండమ కాని యొండు కు 

తుకకును డిగకున్నను సుతుడా డధేయురచుట యేవిర క్షి? న 

మిక గల భక్తు/డేని. దనమేను సచార్ధము, జేసి పెట్ట కొం 

డొకరిని జంపు చెట్ల మది నూహ యొనర్చ్ప(గ హింస గాదొకో॥ 

అట్లు నుంగాక చిజుతొండండు దన్ను వంచించి తనయు నొప్పించెనను 

నిందం బొందనోడి నందనం దిలువు మన సుందరిం బనిచెంగాని 

ప్వు డర్పించి తిరిగి పిలుచుట భ కిక బాడి గాదని వలుకలే(డ యె 

బంచవదనుండు నరుదెంచి యర్హించి పసినిసువుం జంపించె మింగన 

గొంటి యయ్యెంగదె యనుసడికి జడికి జడిగొడు వెడలెంగాక కడుపార 

సరగించెనే యటు సెటియు నాగటువటి పెనిమిదటియు వచిరటున కొడి 
రా (A) (ప) pA) టు రు 

గట్టిరి కావు భక్తుల మింగ .పచ్చిరక,_నుండను చుక్కలరాజు 

తాల్చును భక్తుల, జంపం బాల్పడండు వీరిచార్మి తంబు విచి|తకథా 

సూూతంబుగా సభలం జదువం జెన్పు మూఢులు నసంఖ్యాతమహాపమథ 

గణంబులకు వెలివెళి సుండో యసి హలాయ.దుండు స కోధుండె కర 

తాళశనాస్పాలనపూర్వుకంబుగా మంట మోాయించె సప్పుడు. 1887 

అంతట( గంతు హంతకు(డు నాసిరియా లు(డు తత్కు ఏధాగ్ని క్ర 

త్యంత భయంబు నొంది యెదురై నిలుచుండ (గ నోడి పార్శ్వ భూ 

మ్యంతమునందు నిల్స్ని హృదయంబులు రములన(6 దలడిలుచు౯ 
సం యా ౧ 0౧ 

దాంతులపోలె నొండొరులం జబాయక చూచుచు నున్నయిర్వురన్ | 

హలాయుధుండు గాంచి జంగమంబు లగుట మనమ్ముస సారెకు 

మన్నింపవల నెం గదా యింక( |గింద నొడినమాటలకుం దప్పు నింత 

నుండి చిలుతొండని ఖండశళ శిమండనునివా ర్ర కీ ర్రించితి రేని మీరును 

వారిలోని వారలేకాని మాభకులవంటివారు కారు నుండి యనినమా రాడ 

నోడి మనసిజారి గిగికుమారిం దలంచిన॥ 1889 
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ధ 

నీ;  కటితటంబున ఏంతకావింబెట్టిన చీర మో(కాష్ట మునుగంగ మోపికట్టి 

పెరిణీరవిక యిర్యంకకుచంబులు ఫౌదివి గళమ్మున( బొందుపజిచి 

నన్న ంపురుదాక్షసరములు జమిలిగాసందులమణికట్టులందు(దాల్చి 

నడుమ రుదాక్ష లుండంగ6జేసీనరా గి కమ్మలుకర్ణయుగ్మ మున (దాల్చి ॥ 

తే జడలతురుమున;, బై బట్ట నిడి ముసుంగు 

నుదుట( గలయంగ భస్మంబు మెదిపి పెట్టి 

సింగళవ్య ద్వితీయయె స్మర విరోధి 

రాణి చనుదెంచె జంగమురాలికరణి॥ 1891 

తే॥ భ కి భామిని జంగ మభామభాతి( 

దాల్చి చనుదెంచి యట పచ్చు తని జూచి 

యాహలాయుధు( డెదు రేగి యర్ది _మొక్కి 

తోడుకొనివచ్చి మిగుల నుత్నుకతతోడ'॥ 1992 

క్॥ కాలోచితసత్కార్యము 

లోలిం గాఏింప నన్నియును గె కొనియా 

నాశీకనయన తద్భూ 

పాలునితో నిట్టు లనియె( బటుతరఫణితిలా॥ 1898 

క కమలజకమలాక్షులుతమ 

రమణులముఖపద్మ ముననురంబుననుగృపం 

దెమలకయు౦నిననన్యుల 

గమియింతురుకాంతలందు(గల వేగుణముల్ ॥ 1894 

క కలనై న నన పురుమల 

వలనెజు(గదు గిరిజయట్టివారమ యేముకా 

మలహరు భ కినిరంతర 

నిలయాత్మల మింతవట్టు నెజు(గు నృపాలా॥ 1895 
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al 

వ॥ 

క 

తే॥ 

క్ర్॥ 

చ॥ 

కి ర్య మహేశుభకులకు సీయొడ లాదిగ నేవి వే(డినకా 

లేవన కిత్ర వంచు నననీవర భకులు చెప్పుచుండ(గా 

వే విని వచ్చినార మతివేగమునడా మన మిచ్చి మీద మా 

దీవర లొందవె తిజగ తీసుత భూరియశా హలాయుధా। 1006 

అని వెండియు॥ 1897 

మహిత శివాచార మార్గరక్షణశీల సహజై కలింగనిష్టావిలోల 

(పకట సంవిద్భ కక్రిభా స్వత్సుధామం తయతుల[ వసాదపాతై 9కగ్మాత 

హరలింగజంగ మాభ్యర్చనశ్ళంగార సత్యగంభీరవాక్సార దీర 

దక్షుండ మోక్షవిద్యాపండితు(డ బాపునెటనశ రణుండ నిర్మలుండ 

యనుచు నగ్షింప విని యాహలాయురుండు 

లాలితపీతి నమ్మ క( గేలు మొగిచి 

సకలభక్తుల వెన్క నై జరుగు నన్ను, 

(బస్తుతించిన నోరునే పరమసాధ్విః। 1899 

ఏ నియ్య నెవ్య(డను నో 

మానిని! హరుభ క్షవరులమహిత కృపాసం 

ధానమ యొసగాడు భవది 

ష్టానూనపదార్థసమితి నడుగుము తల్రీ॥ 1400 

అని విని యమ్మ హెశ్వరి హలాయుధు( గన్గాని యేను బార్వతి౯ 

విను సిరియాలు! యియ్యదియు నిక్కము భ ర్భృవిహీనలై ధర౯ా 

జనుసతులకా మహేశ పదసారనభ కి నియు కచి తవృ 

త్రిని నగుటం దలంప జగ తీత లపూజు ఇలు గారు గావున౯ా॥ 1401 

తప్పులెల్ల నిప్తుడొప్పులుగా(గొని 
య 

యతిదయాంబురా శివై నం జాలు 

నక్షయెకభిక్ష యదియగు; మాకును 
దీతిపురుషభి క్ష 'పెట్టుమనుచు॥ 1402 
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ద్ధి 

కటర్మిలితోడుత( గృప 
టు 

బుట(గ హిమశె లరాజపుతి పలుక నా 
రా కలా 

సెతియు నతివయు( దల లిల 
ట్ 

ముటి హలాయుధుని|మోల |మొకు)_చు నిలువన్ ॥ 1408 
ర్స ee 

ఆహలాయుధుండు నభవభక్రాలియు 

కీతకిరణధారి సెట్టి జూచి 

దయదలిర్పనభయదానంబుకృప సేయ( 

బరమహర్ష మొండిభర్గండ పుడు! 1404 

కుతుగ( గప్పు కొప్పుపయి( గొం చెప్ప మెమర మేన మామ (గొ 

న్నెత్తురు బొట్టు లుట్టివడునే యని చారల చీర కాశమై 

హ తినకొండచూలి నొస లంటిన మంటలబొట్టు నొప్పనా 

బత్తునిముందట న్నిలిచె బత్తులటేండు కడంగతోగుతన్ ॥ 1409 

కొలకొలమంచు నచ్చటికి గుంపులు గూడుక రెండువెల రు 

(దులు గణకోట్లు ముందటను |మొక్కుచు భక్తులు సండపింప వె 

న్మ_ లలితభంగి సెట్టియును గాంతయు( (బసుతి సేయ దవ్వులకా 

జలకదళాక్షపద్మజులు సందులగొందుల నిల్చి కొల్య(గన్॥ 1306 

తుంబురు నారదాదులు [వతోషముతోడుత( బాడ దేవతూ 

ర్యం బులు మోయుచుండ సిరియాలుసుధీకరికాలముఖ్య కా 

వ్యంబులు దండిగా. జదువ నర్థిహలాయు (ధు డమ్మ హేశు షొ 

దాంబురు హాంక భూమి6 దను వంట(గ మొక్కి గిరసుహసు(డె 1 
యి i కదా 

(పమదావిర్భపద(ుపూరములు దారావాహికస్స్పూ రి నా 

త్మ ముఖాంభోజము దొప్పదో(గయ సముద్యధదదధ్వానసం 

[భమరోమాంచదరస్మి తంబుల బహిర్భ కివపంచంబు వ్య 

కముసేయంగ నదంవభ కయుతు(డై కన్పటు నాభూపతిన్॥ 1460 



బసవపురాణము ర్ట 

ల. 

ఆ || 

క్ర 

క్ర 

జే 

క 

కాంచి సునోజహం౦ంత దన కెంగిటం జే రె హలాయుదుండ ని 

శ్పంచల మెననీసహజహౌహసళ కికి థ్ కినిషకుకా 

మంచిగ మె మెచ్చి తికా గన: మంజామణీమయపుష్ప కాలీ పె( 

గొంచక మీకు మశ్సు£ కి గొబ్బున రండనుచుం గడంకతోన్॥ 1409 

ఆహలాయుధాఖ్యుండనుర క్రితో నేలు 

నవపురముల భ కనివహములను 

గొనుచునసరిగెరజతకు ధరంబునకు నాన్ఫ 

పాలుతోడ.గూదభర్లు(డ పుడు॥ 1410 

2 రియాలు సెట్టి గర్వము 

పరిహారము( బొంద(జేయువసికై హరు(డి 

ద్రర'పె హలాయుధాఖ్యుని 

చరితము నుతికెక్క_(జే సె సత్సభలందున్॥ 1411 

కావున సమ సదష్టగు 

ణావసథం బై నగర్వనవమణులును లో 

దావుకొనియున్న భక్తులు 

భావంబులగూడికొండె బసవకుమారా॥ 1412 

మరుమిండని కథ 

మజీయు సద్భ క్రిమహసీ యమండినుండు 

వెలయు మిరుమిండ గై నారు విపులకీర్రి {418 

సతతజంగమపూజనాస కవృ త్తి 

దూరమారకృతాంగ వికారు( డగుచు॥ 

కాపాను[గ హ సామ 

రో పేతుండు శుధ్రశెవయుకొత్ము (డు దు 

రాగ్యాపార దుష్ట దళ నుం, 

డాపాదిత శిష్టరక్షణాభరణుండుకా॥ 1414 
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అనుచు జగలీపతిముఖమండనంబునం బొంగి చెంగొండ యనుపుర 

వరంబునం గా(పురం బుండుచు6. గుండలీకృతకుండలి నుద్దేశించి నెల 

నెలశివరా|తినేమంబు | పేమంబునం గైకొని యెకడమయు లేకుండ, 

(బం డెండు వత్సరంబులును సడపి వదుమూ(డవ వత్సరంబునం జెల్రి 

త్తిరువారూరి కరిగి యందలి భ కసందో హంబున విశిషేష్షగోషినిమ్లలె 

యుండు సమయంబున, 1419 

వాల్మీ కిమహెశ ను 

సేవించెడు వేడ తోన జిగురొ తంగా 

వేవేగ( బరమవాచ్యం 

బావసథము వెడలి నంభి యప్పువీథిన్॥ 1416 

వరిజనసంచయం బుభయపార్మములం గెడ6 గూడి కొల్య న 

ది్యరచితగద్యవద్యమయవిశుతకావ్యము ల|గభూమి ను 

ద్దురగతి( బాఠకుల్ చదువ ధూర్జటి చారుకృపోపలబ్బసు 

సిఠత గురించి తాపసులు దీవన లీయ(గ నిచ్చ మెచ్చుచుకా॥ 1417 
@ 

తమరాక తెలియదిందిం 

ధిమియనిమద్దెశలు మోయడెమలకవల్ తా 

శములొ తితమ్ము (జూచిన 

[ప్రమదంబున మొక్కి నటులుపాతులునడవన్ ॥ 1418 

గాయకులుం గవీశ్వరులు, గాంతలు భట్టులు సద్దుణాంక ముల్ 

పాయని వేడ్కలళ౯ా బహుశ భంగుల( (బసుతి సేయ సానిడే 

హూ యని పల్కు వేత్రకరయూథము డగ్గణి యుగ్గడింప బా 
గ్యాయిత మూ రియె వలసిగరము లరుల కరి నిచ్చుగుళా॥ 1419 

a © ® థి 

పదనఖకొంతి భూ యువతిభాస్వదురోజయుగాంతర స్టలీ 

పదకనిరు పరత్నజ_పభావిభవంబు( దృణీకరింప నం 

గదముఖసద్విభూషణవికాసము దిక్కరికుంభమౌ క్తి కొ 

భ్యుదయము |గేణి సేయంగ వప్పుర్ద్యతి హేశిని గేలి సేయ(గ౯॥ 1420 
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ము 

తే॥ 

తే 

తే 

సినతంతాంతవితాం శకాంతివితతుల్ శృంగారలక్ష్మీ ముఖాం 

బురుహాదర్శములీల( [గాల నయన పోద్యదుదుల్ శంభుప 

త్సరసీజస్పురణంబునకా వెలు(గు మస్తస్టాయిమాణిక్యథా 

సురకోటీరము మేరుశ్ళంగముగతిం జూపట్టి కోభిల్లంగన్॥ 

హరక్ళపోరుమదాటోపశరధిమగ్న 

మానసుం డయి యన్యంబు మజచి నంబి 

ధరణీలోపల( గల విటధర్మ మెల్ల 

నేకరూపంబు దాల్చెనా నేర్చు మిగిలి॥ 

పసిండిబొందియు. గోల పసననార( జేపట్టి 

విసరి విసరి బయ ల్వేసికొనుచు 

నడుగులు త(డబడ నటిటు (దొక్కుచు 
డట 

సౌక్కుచు సోలుచు నిక్కికొనుచు 

భుజము లం౦ంకింపుచు( బొంగి యంగం బెక్కు 

డిగ6( జూచుచును రానినగవు నగుచు 

సంగడికాండతో సరసంబు లాడుదు( 

బొల(తిభావము తలపోసీకానుచు।॥ 

సీడ చూచుచు సీల్లుచు నిల్చినీల్చి 

చనుచు నెటైట్రివారిని సరకుగొనక 

చిటకంబులు సేయుచు చెంత నున్న 
(శ) 

యుడుపు లెల్లను దొ( గొంచీ దొడిగికోనుచు॥ 

ఇట్లు చనుదేంచి నంబి యయ్యిందుమౌ? 

గోప్పురాంతస్టు లయిన భక్రులకు( జేతు 

లెత్తి _మొక్క_క సుక్క_క యించు కేసీ 

లెక్క సేయక గుడి సొచ్చి యక్కజముగ॥ 

రర 

1421 

1422 

1428 

1424 

1429 
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క్ 

వ! 

వా 
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నో 

తనవడి వేయ శంబీ నటం దా గనీ యామిరుమిండ నాయనా 

రనలుచు ఏండిదెవ్వ, గహికంకణపట్టణదిగ జదిబులం 

గనియును గాగకటు లతీగరింతు(డై గుడ్రి సోచ్చె; సీదృశుల్ 

నుఎుమున6 గానంగాగలం సూమకభ కమహ త్య మింతయేన్॥ 1426 

హాడం డరిస భకుల ది 
౧ చ 

త్చరతం గాణదరు గార భకులలుగ నా 

హరుడా? కాచెడివా౭డీ 

వెరవిశిని క్షణమయిచట వెడలింపు(డనశ్॥ 1427 

అప్పు దగ్గ్చడి తంబడివడుగును గడువడి నేతెంచి యామిరుమిండ 

నయనారి యడుగులం బడి వాదంబులు శిరంబునం దిరంబుగా నిలిపి 

యిట్టనియె॥ 1428 

దేవా! మీర అజుంగరే యితని కీదేవుండు తా నిత్యము 

న్వేవే నిష్క_ము లిచ్చు భ కివిధి కెంతే మెచ్చియో గానవి 

ద్యావై చ్నితికి మెచ్చియో యెజుగ మేతద్దూత్యముళా జేయ ని 

ష్కావాప్తుల్ ఘటియించు; నీతనిసుతుం డంచుకాదలంచుకా మదికా॥ 

మన్నించు ముదు సేయుం 
(శ) 

జెహ్నారంగ. బెంచినటు సేయు ఏటత్యం 
గణ 

బెన్న(డు నెడ తెగకుండుం 

బన్నగభూషణు(డు నితని బడవనికా౭డే డే. 1430 

పెద్ద మన్నీంచు. గడు(వడు ముద్దు సేయు 
౧ (త) 

నతని విటధర్మ మీడేర్చ నాత్మ6 దలంచి 

శూలి సురతానురాగవిన్నూ ర్తి హేతు 

భూతనానార్థలాభ విభూ తి( దనువు॥ 1431 
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జీ 

చ| 

క్ర్॥ 

వ॥ 

య. 

క 

చ 

అతనికి నాపెకు న్యలపు లత్యధికంబులుగా మిథోగుణ 

స్తుతు లొనరంగో। జేయును విదూషకునట్టులం దత్కి 9యోచితో 

క్రితరులం దేల్చు నాగరికక్ళత్యము( దాలిచి పీఠమద్దక 

(పతిభ హరుండు నంబి వడి3 న్లానరించు సమంచితాకృ్ళతిన్॥ 11:2 

అని పూజశాదియు( జెప్పగ 

విని మిరుమిండనయినారి విశ్వెపనిచే 

దినమును వేమాడలువడి 

గానునానందియిత(డామిగుల మేలయ్యెకా॥ 1438 

ఈతని బగితియు నితనింగూర్చిన యాతనికూర్మియు, జ్ఞాతుండుగాక 

మాడ లిచ్చి నంవికిం గూర్చు శంభుండు నసంఖ్యాతమహాగణంబులకు 

వెలివెలి నుండోయని మీర షండనయనార యక్కడనున్న ముక్క_ంటి 

భకులక్క జం బంద ఘంట ఎయించెనప్పుడు॥ 1434 

గో పురమధ్యథాగ మునిం గొల్యయి యుండిన భక్త 

త్కోప మెణింగి యిందునిక్ గూడదు రమ్మని హ స్తసంజ్ఞ న 

గోివహయుండు నంబి. గడు గొబ్బున, జేర(గ( ఓల్చి పూరవా 

గార్రిపృతు లుజ్జగించి సకలాకృ్ళతి( దాల్చి సబీతికంపు(డై ॥ 1439 

భ కపరతంతతయు భయ 
ఖ కినియు కియును నంవీభావంబుసకు జా 

వ్య కము సేయురతిం ద 

దృ కసమక్షమునమెల(గి భయపడినగతికా॥ 1486 

తస పెడకట్బు సందీక రతామురొసంబు".( బటజేసీ 

క్రీనివహ మున్న( గన్మరగి కి దైదురం జనవీతినొంది యు 

య్యున జలదారిదిక్కుసకునై చినుసప్పుడు నీశచుం డ్రేరీడిలా 

వినబడ కుండ దీవముం( వెన్క్మన యే(గేను (ముచ్చులాగునన్ ॥ 1487 
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మూలల కొసరిల్లుచును ముంగల వేలెడు పుష్పమాలికా 

జాలము కేవ( దారుచును సన్నముగా నొకయూర్పు వుచ్చుచుకా 

లాలితభ క్రికీలితకిఖాతతి చేతుల నూ(త(గొంచు వా 

చాలజనోపసంజనితసాధ్వసుండై యులు వాలకించుచున్ ॥ 1438 

తలుకున డెందంబు తటతట నదరంగ 

నలుకుచు గర్భుగ్భుహంబు వెడలి 

పోరి తల్పులయందు( జేరి జాలకముల 

తూటుల వెంబడి తొంగితొంగి 

చూచుచు. దొల(గి నిలుచ్చు వెళ్ళిపోవంగ 

వజచుచు నచటన వెలువడంగ 

నోడుచు; జలనంబు నొందుచు సందడి, 

గలసి పూజారుల, గన్ను మొజగి॥ 1439 

భ కవిశతుల( జూడంగ భయము పుటి 

చెయ్యి మొగమున కడ్డంబు చేసికొనుచు 

(సుక్కి చక్క_న సుకనాసి సొచ్చి వెడలి 

గుడివెనుక కే(గి వన్కదిక్కునను గొనుచు॥ 1440 

మశీయు ను॥ 144i 

మగుడి మగుడీ యాలీంచున్ 

బెగడి బెగడి నడుచు భయము "పెక్కున దిక్కుల్ 

దగ న్క్కని క్కి చూచుకా 

దిగులు కుడుపు నేర మెట్టిధిరుస కెసన్॥ 1442 
Re 

తొంగితొంగి పోవం దొడరి పోవంగ నోడి 

చెంగిచెంగి పోవు( జెటవెంట 

వంగివంగి పాలు వరభ కమండలి 

భ కి దెలుప శివు( డశక్తు( డగుచు॥ 1443 
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వ॥ అట్టు చనముందట నున్న కలుకోటయం దొక్క. చతుష్యో ఆ పాషా 

అంబు పదాంగుళిం గోటనిటంకంబునను దూటించి నేలం గూల్చి 

యాగండికను దూతి యేరికిం గానరాకుండ నతిశీ ఘమనంబుల( (గొళ 

మాతం బరుగ ముంరట॥ 1444 

సీ॥  ఫలదళపాచుర్యబంధురకాఖాప 

ఘటితమధ్యందినార్శ్క |పభంబు 

పుల్లపుష్పామోదమల్రీమ తల్లికా 

వేల్టితాశోకాది వృక్షచయము 

సహకారి సలయాస్వాద మేదురకల 

కలకంఠ కులకుహూకారయు తము 

మకరందర పపూర్ణ మహిత పజ్కే జాత 

సురభితకాసారవరజలంబు॥ 1445 

తే నధ్యగ శాంతిపశ్యతో హరమరుత్కి 

థోరసంచారసంజా తశుకసుఖం బు 

బహులతాగుల్మ భూమిరుడ్భరిత మగుచు( 

గాన నొప్పారు నొక్క_యుద్యానవనము॥ 1446 

లయ[గాహి ?__ఈయిల( గల|దుమము లీయెడన( గూడె నని 

పాయక నుతింప నను వై యిరులు (గమ్మఃా 

రాయకులకర్లతతు లేయములుగా నళులు 

(మోయుచు గుషచ్చుముల చాయల నటింపం 

గాయజునివాజులకు దాయము లనం దగిన 

యాయతరసాలముల తోయములు [గాలక౯ా 

శ్రీయెదలి యూరట కుపాయమయి చెన్నలరు 

నాయుపవనంబు జననాయకు(డు సొచ్చెన్॥ 1447 



తే చొచ్చి భమితునిలీలను సూలపాొణి 

యూరొకో యిది యటుగాక యు[గవనమొ 

యూరు నడవియు.! గా కిది యుపవసంబొ 

యూరు గా కిది యేమెన నుండ వచ్చు॥ 1448 

వ॥। ఆనుచు నొయ్యన నవ్యనారితరాళంబు దరియం జొచ్చి చనుదెంచిన 

[తోవచొప్పు దప్పించి చప్పుడుగాకుండ వేతొండుమారంబున( జనిచని. 
౧ 

మ॥ ఆలకాదీశసఖుండు కన్లానియె గూలాభ్యర్ణభా గోడ్భిదా 

మలకాశోక రసా లపాటలముఖ క్యా శాగశాఖావస 

త్స_లకంఠాసితకంఠపిఃండతుర గ రుత్మా_ 9౦చోరు సంచార నం 

చలదుత్పుల్లలతాంత వాంకణికా సారంబు( గాసారముద్॥ 14950 
లా అ 

ప॥ కని తదీయరామణీయకంబునకు మసింబు ఫఖునంబగు వేడుక వెలి 
డ్రా 

ఉ॥ చందన పారిజాత హరిచందన సాల రసాల జూల మా 

కంద మాదూక చంపక వికంచట రంటక పూగ తింతిణీ 

తిందుక ముఖ్యభూవజగ తీరుహవంక్తులు దాటి మాగధీ 

కుంద వివర్హ వ్మిదుమ నికుంజనికాయము క్రేవ( బోవుచుణా॥ 1462 

న్ చక్షుక్ళోం_ తవిభూషణుండు గనీయె 6" సంఫుల్లసన్మ లికొ 
గ ణి 

(దాక్ష్షాముఖ్యలతా పతానక పరీ తస్ఫీత శాఖా శిఖా 

దజాణీచర దధ్వనీన విత తాధ్య శాంత్య వయ క్రియా 

ధ్యక్షంబె కనుపటినటి యొక సంతానాఖ్యధా తీపము౯॥ 145d 
జ ట ట లే 

వ్॥ కని తవవిడిచివద్చిన గుడియ కా మదిలోనం దలంచి ముందరికందువ 

కడు గిడక సంశయాన్యితచేతస్కు_ండ్జె యిటని వితరిం౧చె. 1451 
తు ౧ i 
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న 

జ్! 

క్ 

Gi 

వ॥ 

ఈవనమధ్యమందు నిది యేమియొకో గుడియొక్కొ._ కాక డే 

వావసిజంబొ మీ;చ6 బెలువారుచు నున్నది పె(డికుండలో 

భూవిను తాకృతిం బొలుచు భూరితరస్సురద|గశాఖలో 

టో వెలుగొందు నల్లయ ఏ లోలతరం బగు రత్నదిపులో॥ 1455 

కుసుమితలతావరీత 

[పసృమరగుల్మములు మూ(డు సడలికవాండ౯ 

వెస రచియించిన పుష్పా 

వసథంబులలీల'( గానవచ్చెడు నిచట౯॥ 1456 

అచ్చపు వేడ తోడ మనుజావలి| కేవల( జేరి కొల్యంగా 

హెచ్చిన దివ్యభూజపతి కీవనదేవత పీవ( గొ తగా 

బచ్చనిపట్టుపుట్టములు బాగుగ గగన యాలవట్టముల్ 

మచ్చరికింప(జాలు వనమధ్యచలత్క_ద శీదళావళుల్ ॥ 1457 

కావున నిది కల్పవృక్షం బగుట కనుమానింపం బనిలేదని మనోజ 

వెరి యమ్మహీజంబ్యుకింద మక రందబిందుబృందస్యందాదిశీత లేం 

దూపలో పళోభి తవిస్తార వితర్షి కాంతఃపతిత్మపసవా స్తరణస్థల సుఖా 

సీనుండై నంబిముఖంబు చూచుచు దట్టంపునిట్రూర్పులు నిగుడించుచు 
(బతుకు జీవమా యని కర్మము నురమ్మునం దడివికొనుచు మొగం 
బునం బుట్టిన చమట బొట్టులు గాజు నఖశిఖరంబుల. దిగిచి పాణ 

మీటుచుం గద శీపలాశజాలజాత వాతపూతనమాగమంబున కాహ్లాదం 

బందుచు నార ఘనసార చందన మందార పూగ వున్నా గాది మేది 

సిజకుసుమవాగ”.ల కాసపడుచు బహుళ వరిమశళమిళిన్మధు కర(పసవ 

విసరపరాగంబునకు శిరొభాగంబు సాపుచు నమృతకరశేఖరుం 

డమృతమయాం౦గు6 డయ్యును గమనవశంబునం బొడమినయుపతాపం 

బపనయించుకొని యున్నసమయంబున॥ 1498 
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ఉ॥ నంబి మనంబునం గల ఘనంబగు గర్వము విడుకొల్పి కం 

పంబు భయంబునుం బొడమ మార విమర్దను, జేరి యయ్య నీ 

కుం బని యేమి యిట్లోదిగి కొంచు రయంబున( బాజితేజ నా 

నందికి నందికాధ వుండు నచ్చినమచ్చిక తోడ నిట్టనున్ ॥ 1459 

క॥ భకుల[పాణము నాదే 

భకులదేహము మదీయభాసురతనువే 

వ్య క్రిగ( జేసినయస్మ 

దృకోపాసనమె నాయుపాసన మజియున్॥ 1460 

క్ష మద్భ క్తనుతియ మన్నుతి 

మద్భక్తునిగర్త 50బ మధ్దర్గణ మ 

స్మద్భక్తుల భజియింపమి 

మద్భజనయు నిష్పలంబు మదినూహింపకా॥ 1461 

క స్థావరజంగ మవూజలు 

గావింపగవలయు సమముగా జంరమపూ 

జావిరహితునకు సావర 

సేవయునిష్పల మెయనివచించుల తుతులుకా॥ 1462 

క్ష భె కదేహమూ ర్రిని 

భ కపాణుండ నఖిలభకా|శితు(డ ౯ 

భ కజనవత్సలుండను 

భ క్రపరాధీనుండ6 గడు భ కికి, గరన్॥ 1463 

బాణుని కథ 

క॥ అది యెట్లన్న మహేశ్వర 

పదభక్యాస క్రవృతి బాణుం డన(6గా 

నుదధి వరీతమహీస్థలి 
సదయుండై యేలు సాధుసమితి నుతింవడా॥ 1464 
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“ధి 

చ॥ 

ద్ ॥ 

క్ర! 

వ॥ 

ఆ|| 

దినమును వెయుమార్లు సియతిజా మము నర్చన( దేల్చుచుండ ద 

కిన తనధర్మకర్మతతికి౯- దెర పేమియు లేమి గాంచు బా 

ణునకు. గరంబు లేము వదినూటులు పూజలు దీర్చు నాత(డున్॥ 

గొనుకొని యొక్క మూవ పవినూజబుఎల పూజలు దీష్చు నాత(డున్ 

ఈవార విన్నశివభ 

కావళి తద్ధర్శనార్థ మరుదేరంగా( 

గేవలతత్సుఖతరగో 

ష్లీవకుండై మెలగు నచలచిత్తుం డగుచుకా॥ 1465 

ఈపగిది నున్న నర్భా 

వ్యాపృతి కెడగలుగదనుచుఃద్వాస్టునిలీల౯ా 

లోపలి కెవ్యరివిడువక 

కొపుండు( దసాదమత(డుగె కొనుదా(కకా॥ 1466 

కరికాలచోడరాజు కథ 

వెండియు ముదిగొండ యను పురి గరికాలచో డమండ లేశ (రుండు 

వేరింగటి దిట్ట వెట్టం గడంగి యిల్హాది గా వెట్టి వట్రినం బిట్టవ్వభ క్తికిం 

గట్టువడి వెట్టితట్టలు మోపం బోవండే యదియునుంగాక॥ 1467 

సత్కార్థమగుస్వామి భృత్యసంబంధం౦బు దిగ|దావి శంకరదివ్యచరణ 

కంజాతయుగళంబు గందునోయనెడుభయందింతయును లేకనంవీి 

వేశ్యకు నవుడువలుమారు కుంటెన పనువంగ(దగదని నారింప(దారు వేటు 

నొకనినై నను నొనర్పక యూరకున్నార సీలీరువాలూరి యీశుఖక్తు॥ 

లనుచు నాాగహించి యావార్త దనమోల 

దడ శాపుత పడగ బొడుతు ననుచు 

క సీిమసంగుచున్న గరికామదేవు(డు 

కద లెణింగి యేన కదలిపోయి। 1469 
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క  ఉఆకలినామగణేశు న 

నేక విధుల గు సరించి యా పరి భకా 

సీకముతో జగడింపక 

యేకంబై నడవంచేయనే జగ మెలు(గ౯ా 1470 

వ॥ ఆన్నియు నేల, చెయ్యొగ్గి మీతాతచేత మాతాత యా యతిచూపికొన్న 

[పాంతతప్పు నెప్పమియుంగలదే యని యడిగినం గడపకయోడమి 

యడం గూర్చుటయు బడిసనులు సెప్పం బాజిపాశి చేయుటయు 

మిక్కటం బగునీభ క్రినిమి తంబకాదె కావున నీవు నేడు మాభక 

గణసమక్షంబున సహకరించి నిలవ నెండటివా(డవు “సంసర్గజాపాప 

గుణా కభవంజియను చదువు నె సార్ధం బయ్యె పీ తోడిసాంగ త్య దోషం 

బు" మాకును మాభక్తులకును నెరపరికంటు పుట్రైనని యిట్లు “పెక్కు 

దృష్టాంత బులు కంతుహంత నంబికిం |బవ్య కంబుగా నిజభ కమాహా 

త్మంబు తదియభవ్యాచరణ౦ బులు తేటతెల్లం బుగా( జెబ్బన విని నంబి 

యప్పుడు॥ 1471 

క నయమును దీయ మత్యధికవి 

నయమును భ కియు భయంబు నాటుకొనంగా 

స్మయమానదూరసద్భ 

క్యనయము(జూపుటకు హరున కానతు6 డగుచురా॥ 1472 

క సధురుమూ రి సమస సజ 

గద్దీ తవిశాలవీశదకలితశళాం గా 

హృద్గత మగుగర మడ (చి 

సదతి(జూపితి కృపారసముపెల్వాజుగా॥ 1478 

G4 ధనుడ నై నెతి భక్త కసముదాయము లున్నెడ క్రిప్టు సోయి హ్ఫ 

దె: ద్దెస్యము ద్ దోంవ6ంగా  నభయదావము వెడు(చు జేరితిన్మనో 

మన్యు వడంగ సన్నుతులు మాటికి మాటికి జేసి (మొక్కి మూ 
ర్ధన్యక రద్వయుండ నయి తత్మప గానక మాన నెమ్మెయిన్॥ 1474 
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ఆ॥ 

వ॥ 

మ॥ 

ద 

ఆడిపాడియెన నడుగల( బడియెన 

గెంటులేనియట్టి బంటులీల( 

బసులొనర్చియెనంబడయుదుంద త్కృప 

చూడు ఏదుసుతునిశుద్ధ భ కక్రి॥ 1475 

అని యచ్చోట నుండియు భకాభిముఖుండై యడుగడుగుకకు సాష్టాంగ 
లో మాల =! 

దండంబు లిడుచ దాళశంబు లొండొెంటితోడం (గంగు [కంగుమనం 

దాశించి సమస్క రించి తతా_లానుకూలరాగంబు ననురాగంబుతో 

మహాభ కచరితంబులు సర్వభ”తంబులుగా. దిరు పాటలు సేసి 

యొక్కాక్కు భక్తుని మహ త్త్యంబు. (బత్యెకఫణుతులం బొగడం 
అలాట్ 2 

దొడంగె నది యెట్లనిన॥ 1476 

ఎణుమూరితిగారి కథ 

ఘనభ కిం దన పాణలింగమునకుం గాలంబుల న్మూట( జం 

దనపంకం బనుర కియుక్తు( దయి నిత్గంబుడా సమర్పిం ప6గా, 

దనయర్థంబు తదర్ధమె చనుడు గంధం బెందు సంపాదనం 

బొనరంజేయ(గ లేక యిట్లు మదిలో నూహిందె నిర్మోహు(డై ॥ 1477 

కలుగ(గ నేల భ క్రిరతికల్మియ గమ్మినకల్మె గాక చం 

చలతరసుస్టితి= దవిణసంగము కల్మియె నామనంబులో 

పల దృఢభ కి లేమి దలంసంగ సను స్తము లేమిచింత దే 

తనువెల న్నవచందనంబువలె డాం డీసీ మయన్నింతున 
౧ n 

త్యనురాగంబున నెతురుం బడిన దేహ [భ్రాంతి గన్నుళ్న 

నెనుక న్ని గులుదేణి?౯ మెలు(గ లున్ని. దంబులై యుండకు 

న్నను విచ్చాయత నొందిన౯ మొదలిగంధం బట్ట కాకుండినన్ ॥ 
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క్ర 

ణే 

ఆ|| 

బసవపురాణము 

కం పొండుగతి వలచినను 

గెంపించుక గడ మయెన( [గియగడ మైన౯ా 

సొంపు బూయ(గనురిలిన 

సౌందక యున్న ( జెలువమెక్క_కయున్నన్॥ 

మణీ కద శిపు(డు మాసందు మాట పలుకు 

లిప్పు డణిముజి నాడంగ నేటి కనుచు 

సరగ వలవడి మోచెయి సానమీ(ద( 

గదియ(గాం జేసి లింగోదకములు వోసి॥ 

మనమున గొంకు లేక యసమానముదంబున( దీసీ చారుచం 

దన మరు దొంద(6గా6 బడసి దక్షమఖారికి నర్పణ౦బు చే 

సి నరులు చూడ జూడ సవిశేషవిమానము మీద నెక్కి శం 

భుని పృరి కే(గినట్టి యెణుమూరితిబంట్లకు బంట నయ్యెధ ౯-॥ 

కడవలనంది కథ 

త్రవపాణవిభునకు( దప్పక దినమును 

గడు నర్గితోడ నఖండదీప 

ములు వేయు వేయ్యేసి ముట్టింపుతన్ని మి 

త్రమున నర్ధం బెల సమయుటయె్య 

ననుచు మాన ముడిగి తనువు నివేదించు 

తీ యయ ననుచు( గుంతము లన్ని 

దజీకొల్సి వెలుంగు వే దగ? బెట్టి శంకరు 

మూడు మెచ్చులు మెచ్చ ముట్టి గొలిచి॥ 

జనులు చోద్యమం ద. జారుపుష్పకమున 

నంగజారిపురము నరిగినటి 

ఘనమహాత్ము (డైన కడవలనంబి( 

బనులు సేయునింటి బఇంటుబంట॥ 

1480 

1481 

1482 

1488 

1484 
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తే 

4 

చ॥ 

తే॥ 

క్ర 

గుగ్గులక భియారి కథ 

దినమును (బాణదేవువకు దీనతమై మహినాక్షి ధూవముం 
బనివడ మూ(డువేళలను భ క్రిసమర్చ “అ పేయ నాత్మరా 

మనసిజమర్దనుండు గగనాటులతోడుత నిచ్చరీతిగణా 

మనసిజమర్షనుండు గగనాటులతోడుత నిచ్చరీతిగ౯॥ 1495 

తిరుపరుండామయనునూరదేవ దేవు 

డ(గభూమికినై వాలనప్పురంబు 

లేలభావించునటి భూపాలపరు6డు 

"పెక్కులాగుల(జక్క(గాంబెట్టలేక॥ 1486 

తల్చడ మందుచున్న యెక( దా రతి నచ్చటి కేంగి నాకు మీ 
ర్కొల్లలుగాంగ నిగ్గుగల గుగ్గులధూపము దెచ్చియిచ్చినకా 

దొల్పిటియట్ల చక్క "గను దూర్దటి నిల్చెద నన్న నమ్మహీ 

వల్పభు డట్ల యత్తు ననవై శమ గె కొని శూలిపాలికి౯॥ 1487 

చని యొక పట్టుచీర గడు సాచి శివుం దగులంగ. జేసి చ 

య్యన నొక వాలు రెండుగడలందు( జెజుంగుల రెండు గట్టిత 

ద్దనకర వాలముం దనదు కంఠమునం దిడి నిశ్చలాత్ము( డై 

వెనుకకు నీల్లునంతటన విశ్యకుటుంబు(డు మంద హాసు(డై ॥ 1488 

నిలిచి (పత్యక్షమయి జనావలి నుతింప. 

బహుళనానాపునర్భవ|భాంతు లడంచి 

కరుణ( గొనిపోవ హరసమ్ము ఖంబుగందు( 

బర 6గు గుగులక శియారి బంటుబంట ॥ 1489 

అరిపాలున కథ 

వెండియు నరిపాలు(డు తా. 

బండినరతి రాజనంపుజాలో గిరముకా 

జం డేశున కర్పించుచు 

నుండ (గ ధన మెల మెల్లనుడివోవుటయు౭॥ 1490 



తే! 

క 

చ॥ 

వేఖొం డుపాయంబు వెదకి కానం( లేక 

కొడవలి గదియించుకొని యతండు 

కూలి రాజనముల( గొలువ గట్టడ (జేసి 

కొని తననేమంబు గుతలవడక 

నుండంగ నడుప్పచు నుండ( గూలియు( బుట్ట 

దయ్యె నయ్యెడ నతం డై దువాష్ట 

నిటుపాసంబున నెణి నున్నచోనెట్ట 

కేలకుం జేరెండుగింజ లపుడు॥ 

సంభవించుడు( గె కొని సం|భమమున 

నడచివచ్చుడు ధర (మొగ్గిపడుట బియ్య 
౧ 

మంత వట్టును నెరయపాలై న( జూచి 

హరహరా యని యాత్మ నిట్టని దలంగ॥ 

ఎట్టకేలకు దొరికిన యీపదార్థ 

మీశ (రుని కియ్య లేదయ్యె నింక నాకు 

(బతుకు రో(తని సంశయ ।భాంతు లుడిగి 

రొండికొడవలి మెడ. జేర్చి నిండువేక్క॥ 

తలకోన దిగిచి మెడ(గొడ 

వలి బెగడి.కకయు౦డ(బట్టి వజిముడిచివదం 

బుల(దిగిచి తజుగ(దడవు 

మల హరుండన్ని ష(గాంచిమచ్చి కతోడ 6 || 

(పమథులు చుట్టు కా నిలువ బారతి సాము 

ఖసవప్పరా ణము 

1491 

1492 

1493 

1994 

“అలంకరింప సం 

యముబు పవాంతరంగముల నారసి కనాన రూపు చూపి భా 
a 

బిమరణజన్మడదుః8 ముల వీడా న(జేసిన నందు నిత భా 

వమున( జరింపుగున్న యరిపాలునకు న్ననుగైన భృత్యు(డకా॥ 
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ము 

అడిభ ర్త యనావ కథ 

మణియును నప్పాండ్సు మం తల ఏబునందు! గల వకుదొకండు కాయక 

ముల లేమియు నెజుఎగమింజేసి వలటొ త్త సటలి వైచి యందున 

మొదల వచ్చినట్టి మినును శివపైతిగా నీటిలోపల విడుచునేమంబుగా 

వెనుక జిక్సిన నటి ము సకం ౦బుల నంగడి( బోకార్చి యయ్యర్థంబున 
యు 

జంగమార్చునంబు లుప నొక కొన్నిడిన “ంబులు జరుగునంతట॥ 

ఒకనా(డేంత కేమియుంజిక్క కుండి 

వేంట వెసట గల్గింప విసికి డస్సి 

నాశిమబునా(డుపలగొని వేంటటకరుగ( 

దగిలెందొలితొలి పె(డిమ త్స్యంబు॥ 1497 

ఎప్పటియట్ల హాటకమహీ ద ధనుష్క_ మనః ప్రియింబుగా 

నప్పులలోన( బో విడిచి యవ్యల సవ్యల వె వనిప్పుడు ౯॥ 

దప్పక తాన రా విడిచి దవ్వుల రేవున కేగి వై చిన౯॥ 

జే ప్పె డిదేమి తాన వలజికి కిన విస్మయ మావహిల్హ(గ౯॥ 1498 

దానీ విడిచి మజియు దాపలవె చిన; 

దగులునదియవిడుచుదానిదాని 

తగులు విడువ నాటిపగ లెల్సనమ్మీ నే 

పట్టువడ (గ (దలఃచెభక్తుండిట్లు॥ 1499 

హారసం, పీతిగ నేను ముర వీడిచీ యాతో, రోంబుగా?। (గుమ ఈ ౯ U త త్రీ 

హరియింపకా హరుఖక్ష్తులైన నగరేహా యంచు నీరా తియు౦ 

డిరయం బొప్పగ నెల్టి రేపకడ, బారీనంబులం బట్టవి 

షషరకరాగనదీసరస్సలులకుకా డోయంగ నే;గం దగున్॥ _ 1501) 
గ ణా @ 
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అడిభ ర్త యనావ కథ 

మణియును నప్పాండ్సు మం తల ఏబునందు! గల వకుదొకండు కాయక 

ముల లేమియు నెజుఎగమింజేసి వలటొ త్త సటలి వైచి యందున 

మొదల వచ్చినట్టి మినును శివపైతిగా నీటిలోపల విడుచునేమంబుగా 

వెనుక జిక్సిన నటి ము సకం ౦బుల నంగడి( బోకార్చి యయ్యర్థంబున 
యు 

జంగమార్చునంబు లుప నొక కొన్నిడిన “ంబులు జరుగునంతట॥ 

ఒకనా(డేంత కేమియుంజిక్క కుండి 

వేంట వెసట గల్గింప విసికి డస్సి 

నాశిమబునా(డుపలగొని వేంటటకరుగ( 

దగిలెందొలితొలి పె(డిమ త్స్యంబు॥ 1497 

ఎప్పటియట్ల హాటకమహీ ద ధనుష్క_ మనః ప్రియింబుగా 

నప్పులలోన( బో విడిచి యవ్యల సవ్యల వె వనిప్పుడు ౯॥ 

దప్పక తాన రా విడిచి దవ్వుల రేవున కేగి వై చిన౯॥ 

జే ప్పె డిదేమి తాన వలజికి కిన విస్మయ మావహిల్హ(గ౯॥ 1498 

దానీ విడిచి మజియు దాపలవె చిన; 

దగులునదియవిడుచుదానిదాని 

తగులు విడువ నాటిపగ లెల్సనమ్మీ నే 

పట్టువడ (గ (దలఃచెభక్తుండిట్లు॥ 1499 

హారసం, పీతిగ నేను ముర వీడిచీ యాతో, రోంబుగా?। (గుమ ఈ ౯ U త త్రీ 

హరియింపకా హరుఖక్ష్తులైన నగరేహా యంచు నీరా తియు౦ 

డిరయం బొప్పగ నెల్టి రేపకడ, బారీనంబులం బట్టవి 

షషరకరాగనదీసరస్సలులకుకా డోయంగ నే;గం దగున్॥ _ 1501) 
గ ణా @ 
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uli 

క్ర 

క్ష 

క్ష! 

ఉ|| 

సచివుం బార్యతీశ శా సనధరు( జేసీ 

బలముతోడ( గూర్చి బంపనతని 

దాశకి పోరిలో నతనిమేసిభస్మంబు 

గని “నమ శ్శివాయ' యని భయమునస॥ 

కరవా లలబ్రంతటవై 

చిరయంబున చేర వచ్చి శ్రీచరణనమీ 

వరసాసలి (దాంగిలంబడి 
రు 

శరణనుమనుజేం దుంజూచి సచివుండు కడ (క ౯|| 

అటు పోయిన. బోరాదని 

తటుకున(గరవాలుదిగి చితల(దెగ| వేయ౯ా 

బటుశ క్రీిభ కిపుష్పో 

త్కృట్టటదామకమగుచుంబొలిచెచత్క ౦ఠ ము పై॥ 

హర ళాసననిష్టాత 

త్పరతకు సీశుండు మెచ్చి వత్యకంబై 

వరమోక్ష మొస(గనీ కీతి( 

బరగిన యేణాధినాథఘుబంటులబంట౯ ॥ 

చేదివల్లభు కథ 

వెండీయు రుుదాష్ష భసీత 

మండను రుదుండెయనుచు మస్నింపంగో 

భండనమున శాతిన వర 

మండలపతు లతనితోడి మచ్చరికమునక॥ 

భూరెబల|పతావపభుజభూషణు ౨౦ బదుము వు రో న్నిగూ 

ఢోరుతరాసులకా హరసమున్న తచిహ్నల( జేసి పంపుడు౯ 
వారల: గొంచి భ కిని బణామ మొనర్చంగ దాచియున్నత 

2ఫీరీ 

1506 

1507 

1508 

1509 

1§10 

తూ్క్యూ9ర తరాయుధ పతతి, (గుమ్మ (గ నెత్తురు (గమ్మునవ్వుడు౯॥ 



చ॥ కలగక వావి సన్య మతి ( గానక శేవల సదురు రూ 

పుల కెటులట్టు మొక్క గహిభూషణుంత నిజస్యరూవత 
య 

స్నిిచి రృవాకవిరుడతయి నితపడం వొసంగం సృృతార్తుండై 
am) ఆల - 6 — 

చెలంగెడు చెదివల్లభుని ఇఓ నుండెడు భృశ్న భృతుుతలా॥ 18510 

లం బల 
పనయూనెచంచొటని కథ 

సీ| శంభులాంఛనధారి శంభుస్యరూపుం గా. 
గను బాసగా భూమి మనుచును౧డి 

పరమండలంబుల పై దండు పంగంప( 

దలలు ముప్పది బండ్ల ( దణిగి తేర 

నందులో నొక శల యధికరకార్థరమై 

చిడిముడిగతిం గానబడుట6 బెగడి 

జడతలకును దనముడితల యర్సింతు 
నని తనల(|దుంచి యాశిరంబు 15:8 

ఆ మీ(ద. విట(శివు(డు మెచ్చి (ఏత్యక్షమై 

మోక్ష మొస(గ మిగుల ముదముతోడ 

ధర జరించినట్టి కనయూ౭చోడని 

సరప్ప(బనులు సేయువానిబంటి॥ 1514 

కలియళబ సయనారికథ 

సీ పని సేయ బతీషూలి, బాసీసకొమరుండు 

చని లింగ ధారియె జంగ మాని 

గూడ వచ్చినచరాంఘుల క ర్యపణ్యములీ 

హోయుచు సతి వాని పొలుప్ప(6 జూచి 

మన సిరియకగారి మలండు వీనిని, 

గానవె కా లేల కడిగె దనుచు( 

జాలకగా( బలుకుచు జలము పోయకయున్న 

శంకరమూ ర్తి నిశ్ళంకవృ త్రీ 1518 
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తే॥ 

ట్ 

Gl 

చ॥ 

నారి( గొను 'టెట్టులని తనయా లి కేలు 

దోయి ఖండించి హరకృపాదుగ్ద వార్చి 

వలి గురియించి మోక్షంబు కొలపవెటి 
౧ లొ (ఆస) 

పరగు కలియంబ నయనారి బంటుబంట॥ 1516 

ఇరవదాండి కథ 

జంగ మలీంగహపూజనము సత్తుగ సల్పుచు నుండ శూరి త 

జ్ఞంగమలింగ వెషమున, జయ్యన వచ్చి విభూతి యిచ్చి యు 

ప్పొంగుచు గోంచిపాంతయును బొంతయు దాంచుకయుండు మ్ట్టు నే 

నంగడి కేంగివత్తునని యప్పుడు మాయము నేసి కమ్మజిన్॥ 1917 

బొంతయు గో(చిపాతయును బోరన తెమ్మని వండ మందిరా 

భంతరభూమి దాంచినవి యచ్చట. జెచ్చెరం జూచి కానక 

త్యంతసమాకులాత్ము( డయి యలన డగ్గఅి గో(చిపాంతకుగా 

బొంతకు నెత్తు కె తనఘ నూతనవస్త్రము లిత్తు ని త్రతీన్॥ 1518 

అనుచు(దాసుదెచ్చి యాతనిబొంతయు 

గచ్చడంబునొక్క కడ నమర్చి 

కడమవంక నింట( గల పెక్కువలువలు 

పెట్టితూ(చ సవతుగిట్టకున్న ॥ {519 

కసీ తనయింట( గల్గు కనక ౦టుళు సవ్యత రాంబరంబులుడా 

గొని చనీ త్రానుత టపయి గొబ్బున నెక్కిన మెచ్చి శంకరుం 
ల్ని 

డనఘ గణశరూపుడయి యానసతియిచ్చిసి భ యుకు(డె 

యనయము నుండు నయ్యిర వదాండి కనుంగగు భృత్యభృత్యు(డన్ 1 
నూ 
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తే॥ 

య. 

సకలసంపదలును జంగ మార్గం బుగా సష యించి పేదయెజరుగుచుండ 

నయ్యెడ శంకరు( షర్ధర్శాతంబున వాసనలోంచడియుచు వణ(కికొనుచు 

వచ్చిన6ంగని పాక విచ్చి మంటలు పెట్ట( జలిపోయె(గాన నా6(కలిజనించె 

నన్నంబు కావలె నన్నను చొలునా(డు వితనవిత్తులు 'పెజీక్సి తెచ్చి ॥ 

వెచ్చ,జేసి దంచి వెల(దియు.(దానును 

బాకయత్న మపుడుజోక! వేసి 

యీశుక రుణ గన్న యల్రదంగుశిమార 

నామధేయునకు నుననుగుబంట॥ 1529 

ow బు ల్ు జ 

౧ =ాలుం రథ 

భువినొక_రుని దనభువినుండ పీయక శివలింగ ధారులం జేయు, డానీ 

కొడ(బడకున్న వేదోకులబోధించు, నాదిసృష్టియు((గమంబరయ। 

దెల్పు గాదన్ననర్థంబు గన్ను దనియనిచ్చు, 

యు క్యంతర౧బుల నొప్పంజిప్పునెంత (జెప్పిన( 

గంతుహంతభక్తుండుగా నొల్లని పల్లదు |దుళ్ళదూల॥ 1523 
చ ౧ ౧ 

మెక్క_వధియించు నిదియమ హేష్టనిష్ష 

గా(గవ ర్తింపుదద్యత గౌరవంబు 

చూడసీశుండు వెలమని చొప్పుదాల్చి 

వచ్చి వాకిటనిల్చి భూవర వ రేణ్య॥ 1024 

కానుక కట్నమందు నోకకాసును జీక్కదు సుంకసూతముల్ 

మానక కొన్ని పెట్టితివి మాపయి నిల్వయు లేదువెట్టి యెం 

తైనను జేతు నిట్టి నను నారడి( బెట్ట(గ నేలయూరక 

య్యోనలనాథ నాదుమొర యుల్హమునం బరికింపు నావుడున్॥ లీల 
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తే॥ 

తే॥ 

క్రో 

క 

వాకిటికాడ కాంపిడినవారల నేగతి, గన్ను భొమి నీ 

పీకడ శకేంగుదెంచి తిపు డేటికి మాటలు వేయు(గాని వి 

న్మా కలకాలముకా సకలమాన్యము. జేసెద6 గాని వేగనా 

ర్యాకలితాంగ సంగతు(డవై మనుమా యనుమాన మేటికిన్ | 152 

అనివిని యూర మున్న ల వాటులేదు మావంగడంబునలేరులింగధరులు 

బ త్రిమాకచ్చదు బత్తులుమనరన మనుప మాభారంబు మజియునీకు 

ధనమిత్తుపుర మిత్తుందగురాజ్యమునునిత్తునాడ (బడుమనిన న దానొల్లనను 

శాతఖడ్గముచేత జళిపించి తల(దెళ్ళవేసియు వేయమి విశ్వ్యభ ర్ర డు 

యరి,బత్యక్షమైవరంబడుగు మనిన 

వరదనీయిచ్చువరములు వలదునాకు 

భకుడవుగమ్మురమ్మని భర్గు బాణ 

లింగుంజేసిన గణపాలు అెంకలెంక॥ 1528 

కు మ్మరగుండ య్య కిథ 

మతీయు+ బెనుబెట్టుపురియందు మహితభ క్త 

పరత? దిదునీలకం లేశ వరగ్భహమున 

కరిగి సేవించి యింటికి; దిరిగివచ్చు 
(తోవ. జీ(క టిలో నొక్క తోయజాళక్షి॥ 1529 

తల గడిగి చల్లయెంగిలి 

జలములు మె(జిలుక శర్వ శంకరయన న 

ప్పొలంతి వినివచ్చి తత్పద 

జలజంబుల కెర(గి యాత్మసదనంబునకున్ ॥ 1930 

పీలుచుక చని యభ్యంగా 

దిలలితస[త్రి యలు భ క్తిదీర్చ యతనిలో 
పలియలుక దీర్చి పంపుడు 

నలువున(దనమందిరంబునకు( జనుదేరన్॥ 1531 
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క॥। 

క 

క్ష 

4 

క్ర॥ 

క్॥ 

చతురాకొ సము 
ది ఇ 

ఆరీతీ నతడు తడసిన 

వారవదూయుక్తు, డగుచు వర్తిల్లుటం దా 
నారసి తత్పతి పెనిమిటి( 

జేరంగా నీయ; (దయ్మె జిట్లారులకున్ ॥ 1032 

మానిని లేదిటు రమ్మని 

హోసీ యక కొంగు, బట్టబో వ నలుక లో, 

బూని తిరునీలకంరుని 

యానసనుమీ నన్ను బట్రనన వినియ త.(డు౯ ॥ 15338 

ఘననిష్ట నాన మీజక 

జనులెజు(గక నెనుబదేండ్లు సరిముదిసిగచో 

ధనదసఖు(డుజంగ మలాం 

ఛను(డై చనియతనిడేత సత తుండ గుచున్॥ 1534 

క ప్పెర( దాదుకుండు మిట( (గమ్మఅ వచ్చెదనంచు నేగి యా 

కప్పెర మాయ(జేసి యడుగంగ నతీవతు లర్థినుండుచో 

నొప్పుగ( జూచి కాన కటనో యని నీతి వడంకునంత నా 

తీవ బిడారుజోదు వలుదిక్కు ల( బెట్టుచు( బల్కు సీగతి౯ా॥ 1585 

మాయలు నేసిన బోవ(గ 

సీయం గప్పెర (గహింపరేని యిరువుడుః' 

చేయుడు శపథము లేదా 

నాయంబునకై న రండు నాబడి ననుడున॥ 1586 

రమణియు రమణుండును శప 

థమునకు నొడంబడ్డ జనవితతి చూడ(గ గుం 

డములో ముంప్పడు నెగసిం 

కొమరుంబాయకతోడ, గోమలిపతియున్ ॥ 1887 
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&॥ 

ట్! 

తే॥ 

కః! 

పమ్మినవేడ్క తో నడుపు భావజవై 3 (పసన్ను౯డైన శీ 

[ఘమ్ముసె ము క ముక్తులయి కొంతయు( దాసు( దదభ్యనుజ్ఞమై 

నిమ్మ హి నెన్బదేండ్లు సుభియించి సుదశా హపంజేరంగన్న మా 

కుమ్మర పండయ (పభునకు౦ బరిచర్శలు "సేయు భృత్యుడన్ ॥ 

పూసలనాయనారి కథ 

వేసటలేక శంభుగుడి వికమచోడ(డు పె(డిగటు గౌ 

సహితుం (బతిష్ట యొనరింప( గనుంగొని తాను నట్టనా 

త నాత్మ గట్టు మదసాంతకు మెచ్చ(గ( జేసికొన్న యా 

పూసలనారినారి పెనుపొందు భటాలికి భృత్యభృత్యు(డన్॥ 1589 

ధరరాజ్య మొల్రక దరుముడి ధరియింది 

పదము గూరిన తిరుపాలుజంట( 

దిరునావకరుశుని కరుభ నీశ్వరు నిర 
వెజి(గి కొచ్చిన చిరుకురిపిబంట 

ధర రోహిణియు( దాను కృప వడసిన 
తిరువూరితిరుమూలదేవుబంట 

సతత భకార్చనాస కచితుం డయి 

పరగిన చిరుప్పులి బంటబంట॥ 15840 

సడిసనిపీ దీనముఖమాడ మృడునిచేత, 
గొను చిజబుతనయనరి బం ట్రకును భటుండ( 

జన్న యిపుడున్న భత్తులచదువు బంట 

నింక శివు( గొల్వంగల భక్తు లిండ్రబంట॥ 1941 

ఈలీల భ క్రచరితము 
లోలిం దిరుపాట లమర నొనరించి వచో 

లాలిత్య మొదవ వినుతులు 

వాలాయను సేయు నవనవ పేమమున€॥ 1542 
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క 

వ॥ 

చ॥ 

క్ర్॥ 

క్ర! 

చతుర్ధాశాసము 

అంతంత సాంగిలంబడిీ 

యెంతయు రతి దండవినతు లెన్నం జేయుం 

గొంత వడి హస్తములు మ 

సాంతరమున (జేర్చి (మొక్కు.నక ఆదీ అకా | 1548 

వెండియు మీదూత మీబంట మీడింగరీడ మీబిడ్డమీవన్న మీలెంకవా(డ 

ుడంతి మీవాడ మీధర్మకవిలె మీదాసానుదాసుండ మీరె దిక్కు 

దెసయు నైనను గావరే యని యనేక|వకారంబులం గరుణపుట్ల నిట్లు 

గొనియాడుచు నంది నందికాధవభ కకదంబంబున భయంబు చేండు 

కొనుచు డాయం జను దెంచునవ్వుడు పంచశరహరుండునుం బొంచి 

పొంచి యతనివెనుక నంతట నరుదెంచుచుండె నాసమయంబున। 

re | 

తము నభయంబు వేండుచు ముదంబున వచ్చెడు నంబి( గాంచి నె 

య్యము దళకొ త్ర నందజును నాతని గై గొని వెన్న వచ్చు శ్రీ 
హిమకరఖండమౌ? కెదురే(గి నమస్కృతు లాచరింవ నా 

శమనవిరోధి తచ్చరణసంభఘము( జూచి కృపార్షరిచిత్తుడై ॥ 1545 

అరలేని భ క్రియుక్తుండు 

మిరుమిండనిధృతికి మిగులమెచ్చియపుడయం 

దణ(గ లాసంబునకును 

గుబుతుగ(గొనిపోయె నందికుతలములోనడా॥ 1546 

ఎప్పటియట్టుల శివకరు 

కవ్పతి నోలాడుచుండ నటు గాచుచు జె 

న్నాప్పెడు భ క్తి* గర్వము అ 

దప్పానో కాదొ బసవదండాదీశా॥ 1047 

అని మడివాలు మాచవిభు( డాదిమభక్తుల సత థామిషం 

బున బహుసీతిరీతులును బుద్దులు బెద్దగ( జెప్పి గర్వము ౯- 

వెనుకకు, (దోచి కన్నులకు “విందొనరం చెడు దివ్యహారముల్ 

పనివడ వచ్చినట్టి హరభక్తుల కందటి కిచ్చి మచ్చికన్॥ 1948 
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క బసవన్న వీడుకొల్పిన 

వెస(బాద్శాకాంత 6 డగుచు వీడొని సద్భ 

కసముదయస మేతుండై 

యనసమానమ నోనురాగు,డగుచుంజనియె న్ ॥ 1548 

క॥ నరనాథు(డు పురజనులును 

హరు(డీత(డ తపు దనుచు నొదలల(గరో 

త)_రముల(జేర్చుచునరి గిరి 

పరగె౯మాచయ్య తొంటిల క్రికినిష్టన్ ॥ 1550 

క॥ ధరలో మడివాల్మాచయ 

చరితము చదివినను విన్న శంకరభ క్రి 

స్రిరతయు దృష్టాదృష్షో 

త్క_రవాచాసిద్ది ముఖ్యకలస వహించున్ ॥ 1551 

మహాసగ్ట ర: రసనాగస్టానకృ త్యత్స్ర విమల శి వశా స్త్రస్థితా శష గోప్యా 

ర సమిత్యానిష్కి రయాతి[పచురవచనసంధాననై పుణ్యభాస్వ 

దృసవాధీశాదినానా పమథగణమహా పాభవోద్యత్కథాంచ 

(దసవద్భృవ్య పబంధ గథనవిధి మిషాకాంతసిద్ధాంత తం తా|| 1552 

క్ ధర హసనచం ది కారుచి 

పరికల్పితసకలభ కబంధుచకోరా 

వరశిష్యహృదయకమలా 

కరమధ్యవికస్పరాంఘీకంజాతయుగా॥ 1558 

సూ॥ అతులితగుణహారా హారికీ రి పపూరా 

(శుతిమతమతవ ర్రీ సుద్ద విజ్ఞానమూ ర్రీ 

నతజనసుర భూజా నవ్య కై వల్యవీజా 

(వత విత తిశరణ్యా వాదిజై తాగగణ్యా॥ 1554 
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గద్య॥ ఇది శ్రీమ త్సాలకురికి సో మేశ ఇరగురు పసాదలబ్ద్బ_పబంధ నిబంధన 

క్ర కియు క్ర శ్రి విడువ ర్తి బసవనార్యవర సత్సు[త కులపవిత సోమయ 

నామధెయ శివక విపణీతం బై నబసవపురాణంబను మహా(పబంధం 

ఖునందు? జతుర్దా శా (సము॥ 1555 

న 



పంచవూ శా న్ సవం 

శ్రీరుదభ|దపదవం 

'కేరు హమకరందపానకేలీలోల 

స్పారాంతరంగ మధుకర 

సూరిస్తుత పాలకురికిసోమారాధ్యా॥ 

ul దేవ మున్ను మీరు దిషపదగావించిన 

బసవచరితయేను భవదనుజ్ఞ( 

బద్యహృ ద్యకావ్య భంగి నానేర్చిన 

యట్లు విన్నవింతు నాక్కడు మను౯ా నానాకళాభిఖ్యత న్ ॥ 

కిన్నర (బహ్మయ్య కథ 

ఉ॥ పురభిద్భ క్రిపరాయణుం డ ఖిలభూభూతానుకంపా శయుం 

డురువిర్మవతనిష్టు( డ|పకటభక్తుద్భాసితుం డుర రా 

తరుణీనూ తనదర్పణం బనంగ నందంబై న సపోడ్రూర (గి 

న్నర్శ్మబహ్మయ్య యనంగ నందంబైన ఏ నోడూర (గి ॥ 

క్ర॥ లోకె కపూజ్యమూ ర్రియు 

లౌకికవ ర్రను(డు విగతలౌల్యశివాచా 

రాకరు. డఘటిత ఘటనర 

శాకౌశలు(డ ఘవిఘాతలక్షణు(డగుచున్ ॥ 

క్ర! కాయకము లనేకంబులు 

“సేయంగా నేర్చుక తనంజే సి ధనంబుల్ 

డాయ6ంగ నవిజంగమలిం 

గాయ త్తంబుగను ేయునత(డ హర హమున్॥ 
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వ॥ 

4 

చ॥ 

తే॥ 

వ॥ 

క్ర! 

వ॥ 

బసవప్పరాణము 

ఇట్లు నానావిధ ౦బుల నార్జించిన యర్ధంబునిరర్థకంబుగాకుండ జంగ 

మలింగ సేతాపరాయణుండె యుండి యతం డొక్క నాండు॥ గ్ర 

కిన్నెర మేళవించుకొని కిన్నరనారదముఖ్యులం తక 

న్న న్నెరవాదినా నత(డు నాగవిభూషణు (మోల మీటుడు6 

గిన్నర బహ్మదేవు(డను కీ రికి నెక్క_(గ( జేసి మాడ యలా 

జిన్నము నొక్కపాతికయు జీవిత మిచ్చు దినంబు నీళు(డున్॥ 7 

జనులు నుతింప నిట్టత డు శంకరు( జేకొని నిత్య జీవికా 

ధనమును గాయికార్డిత ముదారత( జిక్కకయుండ జంగమా 

రృనములు నిత్యకృత్యముగ సల్పునెడ౯ బసవన్నభ కివా 

సనలు మహా పవాహగతి సర్యదిశావలి ముంచి మించిన౯ా॥ గ్ర 

బసవరాయని(జూడంగ భ కితోడ( 

జనియె(గిన్నర్మ బహ్మయ్య సంభమమున 

నతనిరాకయు బసవన్న యంతకన్న 

మున్న గనియెను దనలింగమూ ర్రియందు॥ 9 

కని యట్లు తనుంగొన వచ్చినకిన్నరన్నకుం గతిపయపదంబు లెదురం 

జనుదెంచి ఫౌడ గాంచి దండ|పణామంటు లాచరించి సమంచితో 

పచారంబుల సంభావించి యతనికింబాదోదక పసాద౦బు లిచ్చి భకి 

సేవించిన సవిశేషంత్యాను భవంబునందగిలి యుండె॥ 10 

ఈలలి నిష్టాగోషిం 

గాలము చనుచుండ(గా నొకానొకనా(డా 

(పోలం దిపురాసుర హరు 

నాలయమున కరిగి కిన్నరయ్య కడంకకా॥! il 

ఆద్దేవదేవు గోపురాంతమునం గూర్చున్న సమయంబున॥ 
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చ॥ విటు( డెకరుండు పండు గని వెళ్ళ కొసంగ (గ గండ క్రొ వురనకా 

బుటుబుటువెన 'పెన్గాజియపోంతునకు౯ వల యిచ్చి యజ్జున౯ 

వడి ఘటియించి యీడ్చుకొని వచ్చునెడ న్నడువిథిలో పలం 

బుటుకున( దాడు దెవ్య నది పోయె శివాలయభూమిలోనికికా॥ 12 

ఊ॥ పోయిన బోవనీక యది పోయి నపజ్జన శొంకరాలయం 

బాయతి( జొచ్చివచ్చు విటు నల్లన కనొని కిన్నరయా బొ 
య Ca వాన (J 

పా యిటు రాక నిల్వుమిది పాణభయంబున( జొచ్చె దేవతా 

నాయకు భవ్యమందిరము నాయమఘు గా ది(క చీని, జంప(గళ౯ా॥! 1కి 

సీ;  ఇనుమడి వెయ్యెన నితుగా కి(క దీని, 

జంపంగ నియ్య నిశ్చయము వినుము 

జడులైన విడువరు శర ణన్న( గాపక; 

మృడుభక్తులకు నెట్టు విడువ( దగును 

జర జీవులకు నెల్ల( జావును నొప్పియు( 

జర్చించి చూడంగ సరియ కాదె 

సీకు దీనిని. జంప నేమంటె దీనికి 

జచ్చొ తికాక నీయబల కనుచు॥ 14 

తే పట్టి చల మేల నాతోడ వసుధమీ(ద 

దవ్యమున కెక్కు డగుఫదార్థంబు గలదె 
యల్ప తరమూల్యమైన సీయలికినప్ప 

డితు మాడైన( గైకొని యేం/గు మనిన, 18 

క॥ వెడనవ్వి బొప్పం డప్పుడు 

జడు(డై యా కిన్నరయ్యనన్నిధి బలి కెకా 

గుడి(జొచ్చిన మడి(జొచ్చిన 

విడుతురె గౌశియలను వెలకువిలిచినవారల్ 1 16 
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వ॥ 

చ॥ 

తే 

డ॥ 

Gl 
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అంతకన్నమున్న యక్కాంత యున్న వృతాంతంబు నాద్యంతంబుగా 

విసియంతరంగంబున సంతాపచింతా కాంతయై యున్నయది గావున 

వానికట్టనియె॥ 17 

పదపద యిలు వెళ్ళి విటపంతము డించితె? తోడివారు న 
౮ 

వెద రను సిగ్గులేక నిలు వేల్పుల కర్చిన మేటివంట న 

మ్ముదురె ధనాశం జేసి కడు ముష్క్లరులై నను; నెన్ని చూడగా? 

జదుకము వీథులందు వెద. జల్ల(గ( బంప్పదు నే ధనావశుల్॥ 18 

ఇస్సీరో యిట్టి విటభావ మేల నీకు 

దుస్సి కట్టుము పనిలేదు దొంతరలకు 

మానవతి నౌట( జాలు నీమన సెజుంగ 

మానమున కూన మగు నిన్ను మానకున్న॥ 19 

రమణులలోన నెన్న(డు పరాభవ మొందని నాకు నిర్నిమి 

త్రమున నవజ్ఞ పుపై; మణి దాని కికం బడ నేల మీరు బే 

రమునన యింటివారలకు [గాసము పెట్ట(గ నోపు నందు లో 

కముల జంబు లాడుకొన(గావిన(గావల సెం గులంబులోన్ ॥ 20 

వన్నెయు వాసీయుం గలిగి వారవధూటులలోన నెల్ల న 

త్యున్నతి మన్న నాకు నొక యొచ్చము వచ్చెను దీని కింక నే 

నెన్న(డు పాచికొందు నలి యెంతయు వందిరి వీని బిల్వకు 

న్న న్నను మెత్తు రందలును నా సగుబాటును వాయు నంతటల౯।|। 21 

అని తర(చే బొప్ప! యిప్పుడ 

చనుమి(కసీతోడిపొందు చాలుననుచు న 

వ్యనిత నిజంబుగ (బలికిన 

విని వాయు వియోగదుఃఖవివళశుండగుచున్॥ 22 
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చ॥ 

క్॥ 

క్ర 

తే 

త్తే 

ననుపు దలంచి యిచ్చిన ధనంబు ఘనం బన కంగకాత్రవ 

దన( బరిమాలునో యనుక తవ్వును నల+ము 

గసికర మింత లేక యఎ (గక నవక చంేసిలే యిసీ। 

వనితల నమ్మి సొమ్ము దగవా మగవాసికి జాణవై వ (గన్ ॥ 23 

పలయాలిపొందు సత మని 

కలకాలము మన్ననారు గలరధరి తి౯ 

దెలిసియు(దెలియంగనీయదు 

వలరాయనిమాయయెంత వారికినై నన్॥ 24 

సీవంటిదయా యుకుని 

నేవెంటను వెదకికొసమె యెన్నండును? మీ 

శై వంబగు గుడి దెచ్చిన 

జీనిం గావంగ నింత చింతింపు మనున్॥ 25 

తడవు సేసిన లంజె చి తమున నొండు 

విధము గా నెంచి కోపించు; వెగ నరుగ 

వలయు నని కిన్నరయ్య కేల్వడిచి పటి 
ల 

కొన్ని యొజపులు ధనకాంకు గొణిగె విటు(డు॥ 26 

'పెదైద వెల యనివబిగిచిన నీ పెద్ద యిట్టిదయాపరు౦ డెచట గలడు? 

చరజీష పులకునెల్ల(జావునునొప్పియు నొక సమాసంబని యుబ్బుమీజి 

యిప్పుడాడినమాట టతప్ప(గ(దాల్బునె? మానిసివెల వేయుమాడలై న 

నొస(గియూగొశియని౦ పెసంగంగ విడిపించికొనక మానండిక( 

బొమ్మటన్న 27 

బోవుచుండ(గ నోరోరి పోకు మనుచు 

వెంయుమాడలు దెప్పించి వేగ యిచ్చి 

యింక బొంకిశ నేంబోవనియ్య సుమ్ము 

విడుతు నచ్చొత్తి యిష్పుడు వృషభ మనగ €॥ 28 
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తరల॥ అనుడు బొప్పుండు నప్పు డప్పని కాత్మ నొస్పి ధనంబు గొ 

బ్బునను గై కొని లంజెయింటికి( బభోయిపోయి తలంచెసి 

ట్రనుచు నిష్క_ము లెన్ని యిచ్చిన నంగనామణి వెంట దే 

వనుచు రోసి' (6 దోడిపలవు లంద టున్న దను నవ్యరే॥ 99 

తే] వేజె యొకవే(ట |గక్కు_న విలచికొనుచు 

గాని లంజయింటికి, బోనటంచు 

మరలి మతీయంతకన్నను మంచిగాజియ' 

గొనుచు(6 జనియెను వేడ్కులు గొనలుసాగ॥ 30 

G4 ఓమదిరాక్షి యోలలన యోగజగామిని యోలతాంగి సీ 

కేమిటి కింత వంత ధన మిచ్చెద( దెచ్చెద గొతైమందలం 

[బేమముతోడ వేల్పులకు( బెట్టుము గట్టుము బట్టు పుట్టముల్ 

భామలు మెచ్చ వెచ్చ మిడి పండువ దండిగంజేయు మీవునున్ | ౩81 

వ॥ అని యిట్లు వా(డు తన్నుంబాయలేక ధనదాన పధానంబుగా ( బలికిన 

విసి యమ్మ తకాశిసి వితద తచితయె య తణి౯ా మె తంబడ క బొప్ప 

నిందప్పక చూచి యిట్రనియె॥ 82 

ల వేల్పులకు నీన్న గొతియల( 

గోల్పడి వచ్చితివినీన్ను గూడకయున్న జ 

దల్పడ నాడుదురు జనుల్ 

వేల్పులు మాకడ్డివెట వెజతురుమిగులళ్ ॥ శీర 

క్రో నెమ్మది నొ(తోగూడి సు 

ఖమ్మున నీకుండ మనసుగల దేనీయు నీ 
వమ్మి నయా గొత్తియశ 

(ఘమ్మున( గొనిరమ్ముపోమ్ము [గమ్మజననుడు౯ ॥ 84 
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త 

తే 

Gl 

తే 

కామాందుండు గావున మీ, 

దెమయు6 దలపోసి చూడ నెణు(గక వేశ్యా 

వ్యామోహము దల కెక్కు(ంగ 

దీమసమున( బోయె గొజియ. దెచ్చెద ననుచు౯॥ లీలీ 

ఇట్లు చని వా(డు తిపురాంత కిళు నగరు 

సొచ్చి కిన్నర బహ్మయ్య చూడ చూడ 

గొతీయ( బటంగ( బోవుడు( గుపితు6 డగుచు, 

బలికె నాయయ్య యిట్టని |ప్రస్పుటముగ।॥ 36 

వట్టుకు పట్ల కింక వృషభం బది; మాడలు చెల్రినప్పుడే 

పెట్టితి లింగము[డ యదె; వీరము పెంపున( బట్టి తేనియుం 

గొట్టుదు సీశిరంబు ధర గూల(గ మాబసవన్న యాన చే 

పట్టుల. గాచు చెల్ల శివభక్తులకుం బిరుదంబు గావునకా॥ [నలుగు 

బొప్ప! చప్పుడు సేయక పొమ్ము, బతుక 

వలతువేనియు ననవినివా(డు 

పెబీకె4 బెలుకుడు సేయకపొమ్ము (బతుక 

తల దుసిసి పకుపతిగుడి వెలువడి పడ॥ 88 

ఆడి తప్పినవాని యల్లకాయము గుడి 
యందుండ కాదని యప్ప డి 

తీవియిరిచి యగడత. దైళ్ళించె( భోరుబు 

చోద్య మందుచు దారు చూచుచుండ 

నంతంత బొప్పని యాపులు మి|తు లా 

ద్యంతముల్ విని మజి యవనిపతికీ 

మొర పెట్టికొని( బోయి మొక్కి ముందర నీల్చి 

చెప్పి రిట్టని తవ.తప్ప్సు దా(చీ 89 
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లే! చితగింపుము దేవ మాచిన్నవా,డు 

గొజియ పోవుట |దిపురారిగుడికి నరిగి 

పట6 బోయి*( దలతెగం గౌటె( గిన్న 
రి (ఆ) 

రయ? యనునొక శివభక్తుం డచటి నుండి॥ 89 

క॥ శ కిగల శంభుభక్తుల 

శక్రుల బురజనుల నిటు చంపిన నింకనే 

యు కిం గననేర్తుము వురి 

భక్తుల, నుననిమ్ము మమ్ము బంపు మెదైనన్ ॥ 40 

చ॥ అనవుడు బిజ్ఞలుండు బసవన్నం గనుంగొని కోపవహ్ని a 

గనలుచు( బలె_ మీకు మతి కర్రలు లేరని తప్పులేని భూ 

జనముల( జంప( జన్నె పురసంహరు భకులు విస్బురద్దయా 

ధను లని విందు మింత టుచితాపులు లేరు ధరాతలంబునన్॥ 41 

క్ర ఆనరాదుగాని గొటియల 

పని మీకుంగలదెయూర( [బజలకుమీ చే 

మనుగడలు పాసెమీవ 

ర్రనములు తోొల్లిటివి యనుచిీతంబులుగా వే॥ 49 

క హొలుంజంపుజ శ్రీకరు! 

గొలందన్నుటయు మాంసఖండములీడుటల్ 

ణాలకారువ్వుట కులములు 

గోలుపడుట తం డి శీరముగోట్టుటమజీయు న్ ॥ 43 

తే తన్వీ నీిచ్చుట మొదలుగా6 దమరి దొరల 

వెన ధర్మంబు లందురు నెదిరిదొదల 

వపు డధర్మంబు లండు మీయాగడములు 

వసుధ నేలంగ మా కింక వశముగాదు॥ 44 
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వ 

మ॥ 

తే 

క్ 

మ 

క్ష 

వ 
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కావున మీకొలంది గొడుతనంబుపు ఓీడ్డలం జం పెడువార లీరాజ్య 

మంతయు నింతనుండి మీర యేలుండన విని బిజలునకు బసవన్న 
న! 

యిటనియి॥ 
లొ 

ధర్మ మార్గము శంభుభక్తులు తప్ప రెప్పుడు విన్ము దు 

ష్క_ర్మశీలు(డువోలె భూవన గాన కూరక పల్క_(గా 

ధర్మువే యవుగాము లారయ దండనాథుల( బంపుమా 

నిర్మలాత్ముండు కిన్నరయ్య యనీతి( జంప(గ బాలు(డే॥ 

పినవలయు నెవ్య రేమి చెప్పినను మొదల 

నదియు నిజ మన కవ్యల నరయవలయు( 

గాక 'యెదీనె నన గాట(గటుి మన్న 
అ 6 

కరణీ( బలికిన( గార్యంబు గాన నగునె?॥ 

అని విని బిజ్జ్ఞలు( డె6గా 

కని తనమంతులను బిలిచి యెగాములు చ 

య్యన గనిరండని పనిచిన. 

జని రాతిపురారిగుడికి జగపతిమం తుల్ ॥ 

చని యమ్మ౦తులు గాంచి రెంతయును టసారోరుభూభాగమం 

డనభూతోన్నతగో పురాంతరలసన్నానామణిట్లిమా 
ట 

వనివిస్తార వితర్దికాంచనలీవా స్తవ్యునిం గిన్నర 

య్యను రుదాం[ఘింసరోజభకుని గాతాహంకారు నిర్ని దునిన్ ॥ 

కన్నంతన |మొక్కుచు వా 

కిన్నర బహ్మయ్య' జేరి కృప(ంగనిమజిభూ 

భృనస్నిజమం[తులు పలికిరి 

యిన్నాయిదియేమి హింస యర్హ్త మెనీకున॥ 

ఓరి 

46 

శీ? 

48 

49 

రి 

మశియు రాగదోషంబులు నాత్మ నేవంట నంటని నీవంటి గెంటులేని 
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ముక్క_ంటిభక్తుండు సంసారిసరిచేసీ హింసకుం దొడంగునే యిటి 
గాని బి 

వట్రిసడి సీ కెట్లు వాటిల్లె నదియునుంగాక లోకనిందితంబయి నటవిట 

మనీష్యాపసంగంబునకుం గల దది యట్లుండనిమ్ము మమ్ము బిజలుం 
బు 

నది గాన మారాజన్యున కెమని విన్నవింతు మన సన్నరవపతిషంతు 

లకు( గిన్నరన్న యిట్రనియె॥ 51 

4 బూటక మేటికికా విను(డు బొప్ప(డు సీప్పర పీధిలోవలం 

దాటను గొతై సీడ్చికొని తా(జకుచో విడనాడి చం|ద మో 

జూటునిమందిరాంతరము( జొచ్చెను జొచ్చుట గాంచి వా(డు న 

ప్పాటన చొచ్చి పట్ట( గని వల్కితి నిట్టని యేను వానితోన్॥ రిల 

క॥ గుడి సౌచ్చె నింక6 జంపక 

విడుపుము గాదేని దీనివెల( జ్పెసిన 

న్మడిముమ్మడైన నిత్తున 

నుడు వా(డిట్టనియెనన్నునుం గను(గొనుచున్ | 5 3 

క॥ నె యిచ్చియైన దీనిని 

సీయన విడిపించుగాని యింక! జంవపంగా 

సీయం డనితల(చి మాడలు 

వేయిమ్మన నిడితి జనులు విస్మయమందన్॥ 54 

ఉ॥ అత్రటీ వానీతోడ నిటులంటి, ననుంబడి వచ్చి యాత్మలో, 

నిత్తునటంచు; నెంచ కిదె యిప్పుడు దీనికి లింగలాంఛనం 

బొతుదునన్న నప్పటికి నొప్పి సదంపడి వచ్చి యాత్మలో, 

ద తరపాటుతోడ శివధామములోపలి గొతె. బటుడున్॥ 555) — 
ర్ి లు 

4 పట్టుకుమన్న వాడు తనపై నోర దూసిన వానిమ స్తకం 

బట్టకు బాయ( గొట్టితి యథార్థము; తప్పు దలంపు( డేరిదో 

యిట్టుల నౌట కింతటికి నీ తిపురారియ సాక్షి యెవ్యరిం 

బట్టిన దృష్ట మేర్చడ; గ( బల్కు (గ(జేయుదు నీయు మేశునిన్॥ ర్ 
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త్రీ॥ 

తే॥ 

ఆన విని మంతులు నాశ్చుర్యముసు బొంది 

చని మహీపతి(కి జెప్పిన నతండు 

నద్ధిర బత్తుండు విద్దె లాడెడు(గాక 

ఏందు మే మున్నిట్టి వేడబములు 

బతుండు (తిపురారి, బలికింతు నను బెల్త( 

గపటమో నిక్క_మో కానవలయు 

నని బిజ్ఞలు(డు సర్వజనస మేతంబుగా( 

జనుదెంచె నా శివస్థానమునకు॥ 

బసవ( డప్పుడ కిన్నర[బహ్మ శౌరి 

గాంచి తత్పాదకమలయుగ్మంఖుమీ(ద( 

బడి కడిందిగ లేచి సద్భ కియుక్తు( 

డగుచు నపుడు నాయయ్య నిట్టభినుతించె॥ 

శృంగారములకీలు రివు చేతికరవాలు 

మంగళంబులమస్కిి మానమునీకి 

విజయంబుతుళ్లు వివేకసంపద పెల్లు 

నీచగణముజేత నిష్టయూ(త 

సత్యంబుభాతి యాస్టానంబుజోతి ది 

వ్యతరోజు [పత్యయావళలరాజు 

యోగంబుమనుగని రాగంబుఖనియు నో 

గమముల తల్లి హర్షములవెల్లి॥ 

పరమళాంత త్సపోగు సద్భ క్రిబొగు 
దొంతి పెంపు |పతొపవికాంతిసొంపు 

కేవలుండె తలంపంగా గిన్నరయ్య 

యవని నని సూక్తులను బసవస్న యనుచు॥ 

275 

రి? 

రీ 

59 

60 

ఇటు కీ రించుచుండునప్పు డప్పురశాసనుగో పురంబుకడ నాపురంబునం 
అ అటో 

గల సకలజనంబులు పురోహితామా త్యభృత్యసామంత సీమంతి నీజనం 
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బులును జనపతిస మేతులై యందజు నందంవ సుందడింపుచు నయ్యిందు 

శేఖరు నెలుం"ు వినంగలఅవార లై యుండి రటమున్న నగుడితమ్మ డి 

వడుగు కుంచెకోల దొలంగించి తానునుం బొడనూప నోడి యేడ 

క్రేనియం జనియె నాసమయంబున॥ 61 

ఉ॥  సన్నపునవ్వ్యు వెన్నెలవసం దొసరంగ మెలంగి లీనమై 

క న్నర విచ్చి సంకరునిగా మది దిక్కున దృషి( జొన్సుడుకా 

గిన్నర[బహ్మా శౌరికి నకిల్చిషమూ రికి రెండుతల్పులు9 

బన్నగరాజకంకణుడు పాయంగజేసెను భ క్యదీను(డై ॥ 62 

తే॥  చెప్పవిందుము తొల్లిదాసికినిశివుడునే(డు 

తెజుచెద(ల్పునునాంగనంద అము 

కిన్నరన్నక తంబున(గన్నులార, 

గంటిమి(కశివు(ఐలికింప( గలండితండు! 68 

వ॥ అని యిట్లు చూపలులభినుతింప నఖవున కధీముఖుండే హరంబుక్షో 
బా ఇ 

నిట్రనియె॥ 64 

కీ మననసీజ। కీడాంతమున( జెయి పె వెచి వనిత పాలిండ్లు నీవనీ తలంచి 

పిలచిననోడ కంబికపియంబునుబొంద( (బతిశబ్దమొస(గిన పార్వతీ 

దాసమయ్య చనువాదసమయమున(జీమలోపల( బలికిన గోపవాహ 

బావూర్మి బహ్మయ్యభ క్రినిష్టకుమెచ్చిజొన్నలనిలిచి యోయన్న యభవ॥ 

గ్రే పలుక వేనేడు నా బారిబాణీతన్న 

పగిదిహ స్తంబుశస్త్రంబుఫరుజులోన 

గీలుకొన(జేసియభిల భకాలి( దోచి 

హరుసిసమ్ము ఖమునగిన్న రయ్యనిలిచి॥ G6 
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క॥ 

4 

వ॥ 

చ॥ 

వ॥ 

తారధ్యనితో నో(తిపు 

రారీ యని పిల్పుటయు మహాఢా లవ్య 

త్యార వములొనరన నోయని 

కారకసంహరు(డువలికె( దత్సమయమునన్ ॥ 67 

ఆపరమేశు ఘోషము మహ్మాపళయ। పతిఘూర్ణి తారవో 

దీసి తభూమిభృత్కృృతిగతిం గడు(దెవ్యక (మోయ లింగని 

మాపరతం[తభ కజనఘోషమె దక్క (గ జారు లల మూ 
® పాల్ లు 

ర్భావరిభూతులై రఖిలసత సమాజము తోడ. గూడంగన్॥ 68 

వెండియు॥ 69 

ధరణి వడం కె. |గుంకె హిమధాము.డు వారిధు లింకె నష్టది 

క్కరు లటు _మొగు మగ్గె నహికచ్చపరాజము మేను /స్పగ్గె నం 

బర మిల (వాలి. జాల నుడుపంకులు వాయువు దూలె నగ్నివి 

స్పురణము మానె |వీలె బలనూదనలో కముభోర్డ ్యలోకముల్॥ 70 

మజీయు నంబుజసంభవుండు దలకింపంగంజనే తుండు శంకించెనప్పా 

టను నెజబుంగక పళ్యల్లలాటుభ క్తకోటు లాటలం గాలంబు లౌక్కౌా 

గతిం గడుపుచుండ నయ్యహిభూషణు ఘోషంబు [మోయందొడంగి 

యేడహోరా తంబు లయ్యె నించు కేనియుం గొంచెంబుగాక లోక 

ఖీకరం బగుచున్న నాదంబు భూజన్లోపకారార్థంబుగా మాన్పందలంచి 

బసవన్న కిన్నర[బహ్మయ్య నిట్టని స్తుతించె॥ 71 

సజ్జ్ఞనశ్ళంగార సత్ర్యైకవిస్తార దూతసంసృతివార దుష్టదూర 

సిఖిలోపకార వినిర్రితాహంకార శంకరాకార నిశ్శంకసార 

కారుణ్యపూర యకల్మషాత్మశరీర మంగళాకార సన్మహిమహార 

జగదేక ఫీన విశ్వనుతసారా వార సుసణవిస్తార యశోవిహార॥ 12 
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వ 

క్ష 

క్ష 

వ॥ 

భ కమందారపరిహృతభవవికార 

యంచితాం బుధి గంభీరయత్యుదార 

రాజధరభ కసహకార రాజకీర 
గతమనోజవికార సంగవిధార॥ 

ఇటు వినుతించి పంచముఖ భవార్భటిసందర్భంబు 

యనవుడు( గిన్నరయ్య॥ 

బసవనిచే [(మోయుచు దర 

హసితసిక సితాస్యుడగుచు నట్టిట్టనకా 
కృుసుమశరహరుని( గన్గొని 

మసలక పోయన్నమా[తమానెరవంణుకా॥ 

తొల్రింటికం టె కటకము 

నల్పదొ యన నుల్లసిల్లె నర నాథు నకుకా 

దల్పడముడిగెకాలోకము 

లెల్లను మున్నెట్టులట్టయెలమివహే౦ చెక॥ 

అప్పుడు॥ 

స్మపజ్ఞుండు కిన్నర్మబ 

హ్మ|పభునకు బిజ్ఞలుండు మహిం జూ(గిలి దం 

డపణుతి(జేసిలేచి య 

తి పియమతి నిట్లు సన్నుతింవ( దొడంగ౯॥ 

సీయాజ్ఞందల మోచి నీలకంఠుండు పల్కు 

మన్న. బల్కైెను వలదన్న నుడిగె 

లోకము లల్పకల్లోలముల్ చేసియు 

నిలిపీతి మజియును నిమిషమా|త 
సీ మహ త్వ మెలుంగ నీరజాసనముఖ్యు 

లంతవారికి నగమ్య౦ బనంగ 

నజ్జాతులము సమస్తాపరాధులము మే 

మే మెటుంగుదు మయ్య మీమహ త్వ 

పంచమాశ్వాణము 

78 

కీ ఘంబుమాన్నవెే 

14 

79 

76 

11 

78 

79 
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తే 

తే॥ 

క॥ 

చ॥ 

మరయ లోకంబులకు నెల్ల హర్ర వీవ 

భ ర్రవును సీవ తలపంగ(గర్ర పీవ 

కావునను మమ్ము సికటాక్షమున.( గాచి 

యఖభయదానంబు కృప సేయుమయ్య జియ్య॥ 80 

మాకు వననేల (బహ్మాదిమ ర్ర్యకోట్ల 

కును దలంపంగ నీవె దిక్కును దెసయును 

నగుట గంటిమి మము నీట నద్దుపాల 

నద్దు మతి యన్య మెబు(గని యా ర్రజనుల॥ 81 

అను మను జేశ్వరుండు వినయంబు నయంబును భక్తియు క్రియు 

బెన(గొనం గిన్నరయ్య మది, బీతి వపింప నుతించి వెండి మొ 

క్కి నధ గనియల్ల నవ్వి శనీ వశంకరులం గని భీతి నాందుచుకా 

మనుమని విడు కొల్సి నరనాదుఃడు నే(గె (వజాసనాథుండై ॥ 82 

నరపతియు నరులు గని య 

చ్చెరువొందకా బొప్పవిని సజీవితు(గా(జే 

సి రభిలభకులు బసవం 

డరుదార(గ నంద కిన్నరయ్యయునడిగె౯ ॥ 88 

మున్నింటికంచి శివభ 

క్కున్నతు(డై కిన్నరయ్య యుండె ధర్మితిం 

బన్ను గనతనిచరి తము 

విన్నంజదివిననునఘమువీడొ_ను మణియు ౯॥ dA 

అభినుతకీ ర్రి జంగమసమాహి తనిష్టుడు( లింగసంగతా 

నుభవు(డు నాద్భుత|[వతు( డను త్రకుభకర్మసంచయుం 

డభయు( డపాకృతాఘు(డు మహాత్ము(డు నాం/గలకత బహ్మయ 

(పభుడు పొగ డ్రకెక్కును ధరాతలిలో సమధర్మలోషు(డై.॥ 89 
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ష్ కా శ్ర కల'కేత|బప శ్రయ్య తథ 

క్ || లింగా భిమానయు క్షుండు 

సంగతజంగముల స త్పసాదానుభవుం 

డంగీకృతలింగై క, (డ 
భంగు(డు సద్యోవిము కివధపథికుండన్ ॥ Qf 

క్ర మొగి దక్షుని తలకొమ్మన( 

దగి సకలత(దగరుకొమ్ము దానర హరీ పెం 

వగు కంకాళశములీలం 

టజీగిటిగువులుమిగుల(గలుగు చేవగుగుడియున్॥ 87 

క॥ రెండుకరంబుల మెజచుయు 

నుండం గలకేతవేషయుక్తుం డగుచుకా 

ఖండళ శిధరుని భక్సల 

యిండులకనుదినమునరుగు నిట్టుపలుకు చుకా॥ 88 

నీ వరసమయావలి( బడిదాంకంగల రుదు 

సిటలాగ్నితగరు ముంగిటికి వచ్చె 

నన్యవ తాబ్బంబు నిలిపి పెరికి పెట 

గలవీరభ|దదిగ్గంతి వచ్చె 

నిమ్మ హీతలి(గల యెల్ల భక్తులయిండ్ల 
విందై ననిజక లి వీ(క వచ్చె. 

నలరుమహాపమథుల ముద్దు చనుదెంచె 

దుగళవ్వ ముద్దుపుతుండు వచ్చె॥ 89 

లే॥ సంగ శవ్వానుజుండు డాయంగ వచ్చె 

నమ్మ లా రక్కలా రని హర మెస(గ, 
షో 

బలికి నగియించి దిన మిర్చ గొలిచి తెచ్చి 

భ క్రకోట్టకు( దృ ప్తి, దప్పక యొన నర్చు॥! 90 

వ॥ ఇట్టనవరతజంగమలింగ సేవాయ త్రిచిత్తుండై యుండునెడ॥ 91 

LY: 
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ర్త 

శ్రే 

Ca] 

క 

త్తే 

క 

ఒకళివకుం డత(డు 

న్నకడకు నేతెంచె దవ్యు నడచి మిగుల డ 
సి కశేబరంబు (గుస్సి ప 

దకమలములు వసి దీనదశ దో(వంగన్ ॥ 92 

ఇట్టు చనుదేర6 బని నీకు నేమి గలిగె 

ననుచు గల కేత|బహ్మయ్య యడుగుటయును 

భకు(డును దనరాక యేర్పడ(గ జెప్ప 

దలచి (బ్రహ్మయ్య విను మని పలికే నిట్టు॥ 98 

నందికి శంకరుం డనుదినంబును మేల్చడి నెటు నటనని 
గ్రా న్్, 

త్యంబును గిన్నరయ్యకు( బురారి దయం బడి వెట్టునంచు లో 

కంబులవారు చెప్పికొనంగా విని యాయన( గాంచి నా(డు లే 

మిం బడి మార్చికొందు నని మేకొని వచ్చితి, (దోవ నొచ్చితిన్॥ 94 

ఆ మేటి, గన్న యంతకు 

నామది( గల తృష్ణ చెడదు నా కతని మఠం 

బేమెయినుండును దూరం 

బేమాతముగలదు చెప్పవేయననత(డున్ ॥ (స్ట్ 

ఇదియు నొకదొడ్డగా( జేసి యిచట నతని 

నేల చెప్పెద వుడుగు చేకూలికాని 

కూలివాం[డకు రాసి. జేకాగంగ నొరుల 

కౌసంగ వశమగు. గాదని పొసగ వినవె॥ 96 

అంగజమర్హను ధనవాం 

ఛం గొలిచి ఫలంబు వడసి సరిచేసుకు పో 

వం గలవారికి. గలుగునె 

తింగనిరంతరసుఖంబు లేశం బై నన్ 97 
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తే॥ 

వ॥ 

పంచమాశ్వాసము 

ఫలము లానించి కొనుచు నేభక్తు( డభవు 

పదవులు గిదవులును నిత్యవళ్ల నేమి 

కరముజాంతి మహేసు నిషా మనిష్ట 

గొలువ నేర్చిన లింవసంగులకు నెందు! ర్ట 

కావున నీవు థనంబునకై ఘనంబయిన యాయాసంబు నంది యంతద 

వ్వరుగనేల నీకు నెంతధనంబువలయు నంత యునిత్తు నెత్తుకొనిపొమ్మని 

తనచేత్రిగుదియగంటతోడ( దాకించిన( గనకంబు రాలే. 99 

తంగెడు పుప్యు లేర్చి వసుధాస్థలి రాశిగ( బోసినట్లు చూ 

డం గర మొప్ప నప్పసీండి డగ్గణి భక్తుడు గట్టికొన్న చే 

లం గడు నర్థి( గట్టి తనలావున కగ్గల మైన మోపు మో 

వంగ వశంబు గాక బసవ్శపభువాకిట మోపు డింపుదుకా. 100 

బసవని(జేరంగ వెస(జనితనపోయి వచ్చుటాదిగ(బూస (గుచ్చునట్టు 

కడు వేగమున(జెప్పిక ల కేతృబహ్మయ్యయొసం గినయర్ధ ము?నొక్క-నికిని 

మోపంగవశముగాదివొక్క పరిచారు ననుపుమన్న నుబసవన్న చోద్య 

మందుచు భ క్రమహ త్ర్వమిట్టిదికదా యేమనవచ్చువా రెట్టులున్న 

ఘనతరంబు నైన కల కేతవిద్యల 

యయ్యయీవి దల(ప నమరథేను 

భూజ భూధర (పభూతచింతారత్న 
రాజి కెల్ల మిగుల దేజరిలైె. 102 

ఆత(డెంతఘను(డొ గాకు 

న్న తణేికా మనకిన్నరయ్య నడకకడమగా 

మరి దలచి వలుకవశమే 

యితరులకునతండసంగ మేశుండుదలంపకా॥ 103 

అని నిశ్చయించి యా కలకేత|బహ్మయ్య( గనుంగాను వేడ మదిం 
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జెన(గొనుచుండ భక్తుసర్జంబు మోవంగల పరిచరునీ( విల్సి కిన్నర 

బ్రహ్మ య్యది్యతీయుండై న బసవం డామహాత్మునిం గనుంగొని॥ 

క గక్కునధరశజా(గిల(బడి 

| మొక్కి. కరాంబుజయుగంబు మోడ్చి శిరము పె 

నెకొ_లిపి( _బస్తుతింపంగ 

నక్కలకేతయ్యగాంచి యపు డిట్టనియె౯॥ 108 

సీ; బసవ మాకిన్నర (బహ్మయ్య బోలంగ, 

గలర భక్తులు ధరావలయమందు 

నోడయనంబీికి( బొ ల్రి బడి వెట్టు శివు( డిప్ప 

బడి వెట్టు( గిన్నర[బహ్మ యకును 

బడి గొనుటయు హరు( బలికించుటయు వారి 

కోరికయో గాక మారవైరి 

ముట్టంగ( గొలుచుట కట్టుండ వలయునో 

వట్టిమాటలవారి కెట్లు దెలియు(॥ 106 

తే! గటగటా నిష్పలంబుగా( గాలగకుని 

నింతకాలంబు గొలిచియు నేము [పేమ 

నొక్కపాతికయును గన నెక్క_మెతి 
మరయ భవు(డీ నెజు(గునె దన్నడుగకున్న॥ 107 

క్ర ఇట్లు శివపూజచే నం 

బట్టు గ ( గావించి ఫలము నార్జింపంగా 

నెటగుమాబోండకు( బలు 
రా 0 

పాట్టంబడికుందిఢబ్బు పడ యంగగునటకా॥ 108 



ల్లీ్ర శ 

స్సీ॥ 

లే 

క్ 

క్ర 

వ॥ 

పున్నెంబుమాలిన ఫొడవల మే మెల 

నెన్నిక కుండంగ నేమిఫలము 

బసవ మాకిన్నర(బహ్మ య్య హరు, బలి 

కించినా. డనియును(6 బంచవదను 

గిరి కేగి మరల నీశ్షితి కేంగుదెంచినా( 

డనియును( జూడంగ నవనిం గలుగు 

వా రెల్లి వత్తురు వ్యయమున కర్ణంబు 

దాలునో చాలదో బాలకున్న( 

గిన్నరయ్యకు, జెప్పి యిట్టున్న భంగి 

దోలిపంపు మిటకు వేనవేలు బండ్లు 

మనసిీివారియొస(ం ధనమునకు( కోడు 

కొంత ధన మిచ్చినను మాకు( గొఅ(తలేదు॥ 

శంకర దాసయ్యకను(గు 

లెంకలకును మాకుధనము లేదని మదిలో 
కొంకింపవలదు దంతం 

౧ 

గొంకక పుత్రెమ్ము పొమ్ము గోమిల సంఖ్యల్ ॥ 

జలిదిలి కాయకములచే 

నలవడ నార్జించి పా(తినట్టి ధనంబుల్ 

కొల(దికొకయింత గలదని 

కల కేత విభుండు పదడు కరమునంబలె౯-( 
ట్ 

అర wf శక శ” పటిగమా తంబుగ, ఒదడు మెజు(గుబంగారంటబె 
శు 

శ 

పంచమాశ్వాసము 

109 

110 

111 

112 

కనుపటుడు పిస 
ల శ్రీ 

యంబంది బసవన్నయు౦ గిన్నరయ్యయు సం|భమంబునం గుంభిని 

మీ(దంబడి మొక్కి లేవకున్నం గసి కలకేతబహ్మయ్యయు॥ 113 



బసవప్పరాణము 

4 

లే 

క్ర॥ 

[2 

శేy 

హెచ్చిన పేమతోడ బసవేశుని గీన్నరబహ్మ దేవునీం 

(్రుచ్చియు( గాగిలించుగొని కూర్మి చెలంగ (గ గిన్నరయ్యకుం 

సచ్చిలఖండలై ౦గికుల సడ తివ రిలు కేలు చూపుడుం 
జ్ 0 

జెచ్చెర వెండియు న్నతులు చేసిన సీర్వుర గారవింప్పచున్ ॥ 

అప్పుడు కలకేత|బహ్మయ్య యాత్మ మంది 

రమున బసవన్న కిన్నర _దైహ్మ విభుల 

శంభుపూజలు సేయించి సముచితోప 

చారముల( దేల్చి వీడ్కాల్న! జనిరివారు॥ 

తవిభు(డు మను చుండె భ క్రితత్పరు(డై త 

త్సవి శేషమహి మవిన్న (జ 

దివినజను లుముక్తులె టదెల్లము మశియు ౯|| 

మోళిగమారయ్య కథ 

నగజాథిశ్యరభ క్రభ క్రి పరిపూర్ణస్వాంతు( డత్య౦తశు 

దగుణాధారు(డు నిష్పపంచమతి త త్వజ్లోని యంతస్సప ద = బష్షా 

త్నగుణోన్న్మూలనకాలి వికమధురిణ్య పజ్ఞుండై యొప్పు మో 

శిగమారయ్య సదింధనాహరణ కేశీలోలచేతస్కు_(డై I 

ఆతనీ లంగ క్యనీష్టయు “తనీజంగో 

మార్చనారంభరీతియు నతనికాంతీ 

యంత యింతనీ చెప్పంగ నలవిగాదు 

గూడీం జూడంగ?( (బచ్చన్నరు. దు, తత(డు!! 

185 

114 

119 

116 

117 
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ఆ|| 

ఆ|| 

క్ 

వీ॥ 

అనయంబు నతులఘోరాటవులకు నే(గి 

మో పె(డు కటైలు మోచితెచ్చి 

యంగడి వికయం బార్చి నిశ్యంబును 

జంగమారాధనల్ సలుపుచుండు 

రసరసాయనములు బసవన్ననగరున 

నొనర భుజించియు నొక్క దినము 

ఒకపూట జంగమయూథంబు మోళిగ 

మారయ్య మహనీయమందిరమున॥ 

నారగించి రత(డు నభవుభ క్రివిభూతి 

బగడువడక యట్లు వెట్టుచుండ; 

నొక్క నాడు బసవ. డున్న చోటికి జని 

యెలమి జంగమంబు లిట్టు లనిరి॥ 

బసవ నీగ్భృహంబు రసరసాయనములు 

నతని నగరి గాంచు నంబలికిని 

సాటిగావు; మాకు జంగమార్చకు లట్టి 
వారు గలరె యెందు వనుధళలోన॥ 

ఏనుమొకతూమె(డు దొర కేతు 

దనకాయకమంత భ కతతులకుసంతు 

షిని;జేయు నెంతచితము 

వీనీయున్మున్నెటుగమనిన ఏసీ బసవుండున్ ॥ 

పంచమాశ్వాసము 

119 

120 

ల్లో 

122 

తటకుర జన సరితకుమున్నే తత్కోంత ధరణా రీ గోవీంచీన యడు 

గుల క ర్యపాద్యంబులు దెచ్చినం బుచ్చుకొనక యచ్చటం దామనసించిన 

నుచ్చంబు వట్టి తన్నోరు లెజణుంగుదురోయని (గ్రక్కున శీవార్చన 

సలంమీనం గూర్చుడి॥ 
ల్సి 

128 



బసవపురాణము 

క అమ్మమ్మ రమ్ము మాలీర 

గమ్మా(కొనియున్న వా(డు గక్కునలెమ్మా 

తెమ్మా వడ్డించి పదా 

రమ్మని శివపూజ వెగిరమె దీర్పంగ౯ా॥ 
థి 

తే॥ ఇట్టు విడియుట భక్షురా లెబుంగకుండ 

నడచి యన్ముకు శరణా రి యాచరించి 

సదమలాత్మీయలింగ పసాద భోగ 

మర్గి(గావించియును బలకాంగు( డగుచు॥ 

సీ॥ నిజు పేదవా(డు పెన్నిధి. గన్నలాగున( 

గన్నుల హరా శుక ణము లురల 
a 

నే.డుగా భవరోగనివసౌషధం బబ్బె 

నేండుగా నాభ క్రినిష్ట పండె 

నేడుగా నాయింట నిల్చె. గల్పకుజంటు 

నేండుగా ము క్రిసన్నిహిత మగుట 

ఈభ కనివహ మంతితగ నంతట 

దోషం బులెల్ల నిరూతములగు॥ 

తే| నీతండు చరియిందు సీమలో? దిరుగు 

జంతుసంతతిభాగ్య మింతింత గాదు 

ఇతనిగృహధూ?ి నొనల నొక్కింత యంట 

వేయునేల నతనిభ క్రీ శృద్దిబొందు॥ 
ళో 

ఉ॥ ఈతనిమందిరంబున మహేశ్వరు( బూన్చి బుజీంచెనేనియుర 

బొతక కోటులన్ని యును భస్మములౌ నటు లబ్బకుంటిన౯ా॥ 

భూతములై న( దద్భవనభూరిసరోంబువు లాన( గల్లియు 

ద్దూతములై చనుళా బహుళదుర్భవసింగ తపాతకావగల్ ॥ 

లిన్ / 

[24 

125 

126 

127 

128 
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ధా 

తే 

క్ష 

తే 

పంచమాళాాసిము 

ఆని యిట్లు బసవండు మోశగమారయ్యమహ త్యంబు మనంబునం 

దలపోసి యాహాదించుచుం జనియె నంత మధ్యాహ్నం బగుటయు 

లింగ ధ్యాననిరంతరుండె యట మారయ్యయు॥ 

కాలాతి కమణం బొకాగొకయెడకా గాకుండ లింగార్చన 

ల్ట్లం దీరిచి జంగమావళికి నోరిం దృ పి( గావించుటల్ 

వాలాయం బగుటం దిదర్చ్పనవిధికా వ ర్ నెల్లప్పుడుం 

129 

బోలెం గటైలు గొందు నాత్మనిలయంబులం జెర(గా వచ్చుడుకా॥ 

అతనియంగన యెదురుగా నరుగుదెంచి 

మోపు డింపుచు కీతలాంబువుల( బదము 

లర్జితోడ( బథ|శమ లడ (గ గడుగ 

నత (డు లింగార్చనానకు(డై కడంగి॥ 

వడికముపాటున బసవం 

డిడిపోయిన విడెలుగాంచి యెక్క_డివివి యి 

క)_డి కవ్వరరుగుదెంచిరి 

తడయక వినుపింపుమనుడు(దరుణీవరునితో న్ ॥ 

అయ్య యుకయయ్య యిటమున్న యారగించీ 

యతిరయంబున విచ్చెనె నదియకాని 
మీది పనులింక నాకు నేమేని తెలియ 

వనుడు బారయ్య బసవయ్య యగుట యేతి॥గి॥ 

కడునర్థసం వద గలిగినభక్తులు 

“ బడుగుభక్తుల( (బోవ, బోడిగాదె 

దొతయె యోరీ తిం; దొ బోవ(గా, గాదె 

(బతికియున్నార మిప్పట్టణమున(॥ 

దనబీడ్డ లని మమ్ము దల(చి వచ్చుట చాల 

సడే మాకు మాలింగ మిచ్చి సట్టి 
కౌయకంబునల బూ(ట గడుచుచున్నది గాన 

మాడ లేటికి ననీ మమత దకీ త 

1831 

182 

133 

184 
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శ్రే, యపుడు తనమందిరమునకు నారగింప 

వచ్చియున్నటి జంగమవరులలోన 

నిద్దరయ్యల కవి రెండు నిచ్చి భ క్రి( 

గడమయెడయల పాదముల్ కడిగి పీతి, {35 

ఊఉ. _ జంగమపాదతీర్ధములు చలినమాతాన యేమి చెప, న 

ముంగిట నున్న కాష్టముల మోపు కడానిపసింది యయ్యె నా 

మంగళమూ రి మోళిగయ మారమనీషి యశేషజంగమా 

లింగిత వేది యె విరియ లెత్తులు తున్మ_లు చేసీ కాష్ట్రముల్ . 186 

వ. ఇటు వేయేసిమాడలయెతుగా ఖండించిన రంగెన బంగారునక్కు ద్ధి ర్త య 

లక్కడ జంగమలింగంబులకు సమర్పించినం గై కొని సంతుష్టాంతరం 

గులె బసవన్న యున్న చోటికిం జని యం తవృతాంతంబును నతని 

క8కజీింగెంచి యి ట్లనిరి 127 

3 FL ర్యా ఆప 
క్. మీక్కా లి జంగమనిష్టయు, 

నిక్కపులింగాభిర తియు నెణి నిచ్చెడిచో 

నెక్కువయు మౌళిగయ్యకు 

దక్క_(గ లేదెందునట్టి ధన్యుండుగలండే॥ 1తరి 

ఎలా అనీ యిట్టు కొనియాడ వినీ బసవం డుల్కి. 

పడీ యేగి మారయ్యి పాదములకు 

జౌ6గిల(బడీ మొక్కి శరణాగత ఠాణ 

కావవె న న్నని గణుతి సేయ 

సస్నన్న యి దల యాగతిచ్చెద వ్వ నే 

సస్న్న ఉమేనియు మున్ను గలదె? 

ు శ ఎవ యూనిన 
బడుగు భక" ల్ల డాబ యూనిన్ను. 

గడచన్న భక్తులు గలరె? భువివి 189 

జ! 

గల 
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తే. మహిని మాంబోటిళక్తుల మనికి నునికి 

నీదుబై సీక తంబున( గాదె మున్ను 

వినియు నెలుగము మాడల విడియ లనక 

కను(గొనంగ నయ్యె నేండు నీకారణమున 140 

వ. అని మారయ్య మజియును॥ 14i 

క1 తడియకనా కిచ్చినరతి 

మృడుభకుల కెల నీతు మెతురు నిన్ను౯ 
—_ ఠా అలాన్ —_2 

మడివాలయ్యమనుమలము 

విడువకమము నడిపికొనుము వేయునునేలా। 1492 

క బాపురే భాగ్య పాపణి 

వాపు కృపామం|తగా[త బాపరె వరదా 

బాపుర కీ ర్రిసతీళా 

బాపురెయని యల్రసములుపలుకబసవ(డున్ ॥ 148 

చ॥। కనకమహామహీధరము కాకిగుణం బరయంగం జూచునే 

యినుముగుణంబు దా నెనయునే పరునం విల; నేను దుర్గుణిడా॥ 

వినుతగుణాళి నీవు; జనవ్నిశుత నాయెడ సద్ధుణంబులె 

దని సౌలయంగ నీకు( దగునా? యని శోక సమాకులాత్ము(డై 1 144 

తే; వినయం గలునె వెలివాండు వేద ఘోష 

ముర్వి. జిత్యగ్నిల్ హవిర్హోమ మున్నె 

యలరి యుండునె కుంవటి నంబుజంబు 

గతవివేకుండ నాయందు( గలదె గుణము! 145 

ప1 ఆనీ యిట్లు బసవండు దీనోననుంగె మటీయు మారయ్యపోదంబుల పె. 

బడిన నత౦ండు॥ 140 
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ఊ॥ ఎత్రి కవుంగిలించికొని స్వెచ్చగ నాబసవేశు జంగమా 

యత్తు నిజానుకంపకు దృఢాలయు( జేసి మృదూ క్రిరీతి( ద 

చ్చి తముభేద మార్చుటయు(; జేరి నుతింపుచు మారశౌరికి 
జబ్త మెలర్చు మొక్కి బుధ సేవితు(డౌ బసవయ్య యేంగంగన్॥ 147 

కన్నద్యబహ్మయ్యగారి కథ 

క॥ శ్రీరనుణీయు (డు మోకిగ 

మారయ్యయునె ప్పటట్ల మనుచుండెను డ 

చ్చారి[తము నిన(జదువ న 

పారాత్మసుఖో పలబ్ది పరగునుమజియు ౯ || 148 

మ॥ ఉదతాత్యద్భుతవ ర్తనుండు చరలింగోపాసక  శేణిలో 

మొదలం జెప్ప(గ నొప్పు పీఠనియమాంభోరాశి భ కికియా 

స్పదు,డై శంభుండ యీతండ్రై పరా నా(జన్నట్టి ధన్యుండు క 

న్నద|బహ్మయ్య ధరం జరించు బహిరంతర్యోగసంపన్ను.డై ॥ 149 

ర్ర॥ తర్పితగురుచరశ౦భు(డు 

దర్పితసంసారమద విదళను(డు చరలిం 
గార్పితతనుధనుండు గరీ 
శార్చితనానార్థ జాతు. డత, డిద్రైసంగున్ ॥ 150 

8 బలపంబు క త్రియునోలుకులబూదియు;గ తెరయిసుమునక్షతలువీ(క ( 

గావివీరయు నెలగోలయు వా'టెలు మం|తకా టుకముండ్ల బంతి (రాడు 

కొంకినారనమును గుక ల వాకట్టు నసీతాంబర౦ బు నొంటట్ట చెప్పు 

లాదిగా(/గల చోరసాధనమ్ములు పూని సూచ్య|గమునుగూడ (జొన్స 

రాని॥ 

తే॥ యందకొరంబునందు జారాంగణములు 

చేరి వారలయులివు( జెశ్నార నరసి 

గడెలకడవలిగోడలకందువలను 

గన్నములు పెట్టు, దన కది కాయికముగ॥ 192 

| 
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వ॥ 

al 

క్ర 

వ। 
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ఇటు కన్నంబు లిడి జంగ మాలంబుగా సరంబు దెచ్చుట కె విచ్చలవిడీ 
ఛా ® (థ్ కా 

నిచ్చలు. మచ్చులుగల గచ్చునిలయంబులై ననుం శొచ్చునెడ సెవి 

యును భ కభవనంబులె యుండెనేనియు భ కితాత్పద్యకలావంబుతో 

దీపంబు సంధించి తత్పాదపద్మంబులపయిం బడి మేలుకొల్సి వారల 

వెదోదక పసాదంబులుం గొని శరశార్డి సేసి మీయిండ్ల వరవుండ, 

గన్నద|బహ్మయ్య యనువా(డనరలి యెణింగించి చెడలిచను; నటుం 
౧ 

గాక లోభంబున నిహపరసుబానులాభంబులకు దూరులై సం జొచ్చి 

యందులం గల సకలపదారంబులు దెచ్చుకొని (దవ్యంబుగా నొనర్చి 
థి 

"హెచు*మీజ జంగమార*నంబు సేయుచుండు; నిటుండి యిుక*_నా.డు॥ చి బి న రూ 

జంగమమూర్తులిం టికి నససంఖ్యులు వచ్చిన( గన్న మేయి( బో 

వంగ( దలంచి యెప్పుడు దివం బనికొంకర యర్గ మొండుచో 

టం గలుగంగ నేరదు; తటాలున బిజ్జలు సర వేశ్మ గ్రే 

గంగ ధనంబు అబ్బు నని కన్నదబహ్మయ నిశ్చితాత్ము( డై॥ 194 

కన్న (పు ముటం గొనిగొణ 
లా 

కన్న ద్య బహ్మయ్య యవనికాంతునిగగరిం 

గన్నందిడ గాజని బస 

గ వన్నం గను(గొన(గ( జనియె నెప్పుర ఏథిన్ ॥ 150 

అట్లు కనుంగొని పాషాంగదండ|పణామంబు లాదంచి యున్న బస 

వన్నకు( గన్నిద బహ్మయ్య యిట్టనీయి॥। 1506 

పట్టుముక త్తియు బలపంబు కాటుకబరిజెయు (౮ గన్నంబు వె వంబోవ( 

(బళ్యు తరంవీనిబాస గావున నతం డుచితంబుగాదన కొనర6 బలుక( 

గానిమ్మురమ్మని కన్నంపుముటుదా(గరమునధరియించి కిరము వేడ్క 
గా 

ననుపరియునుబోలే నాయ య్య వెనుక రానిద్ధరునుగలని యెదురనున్న॥ 
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లే॥ 

క్ష॥ 

తే 

cha) 

నగరుసొ త్రించి తనభవనంబు(జూచి 

కన్న మేయంగ. బదడు బంగార మయ్యె 

బండ రువు(జొచ్చి కన్నద దెహ్మయయును 

నీగముల్ గొర్రె విజుగంగ వీరముగను. 

సెపైలలోవలి సొమ్ములు 

గట్టుక విష్చేనె నచట( గావలిగా ము౯ా 

పెట్టిన రక్షకు లొకి 

నృిట్ట(బదుగు రేగి రవనిభ ర్రకు( జెప్ప౯ా 

చనిమహీకాంతు( గాంచి రక్షకులు (మొక్కి 

సక లవృతాంతమును జెప్ప( జనవిభుండు 

బసవ'( డిప్పుడు నాబారి(. బాణె నంచు. 

గొసిమసంగుచు నౌడులు గజచికొనుచు! 

చెల్లంబో కడు( జీన్నవా(డనక నాచే నార్జితం బై “ శ్రీ 

కెల్లం దీర్చగ దిద్ర నన్నిటికి. దన్నే కర్తః గావించినం 
(త) (a) క్ 

జెల్లం బొమ్మని _పల్రదుండ గుచు నాచెన్నారు బండారముల్ 

గొల్హాడం బసపండు మే లనుచు రుడూరీభవన్నే తుండ ॥ 
ఉం 6m 

పటవ గలిటు కన్నము 
(wn) 

-పెటింప(గ నేల నిజము వేసె తెగదా 

యెట్లిపనికై న నడిగిన 
అట 

నటిటన క్షీనె వలసినంత ధనమ్ము ౯॥ 
అ ౬కి 

ఇతంయడుశివథ శ్రీరహితు(డు 

మతిమారిటుచో రవృత్తి తిమదినెంచెనుగా 

అఎతసిిడవలయుశిష్షని 

కుత లేశళ్వరు(డవుడు ధనముకొబ్లెడి కేంగె౯ 1 

298 
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199 

160 

161 
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168 



క॥ 

తే 

వ॥ 
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చని యక్క న్నంబువాకిటనున్న కనకంబుగనుగొని నివ్యెజపడి కో 

పం బుడిగి బసవనమం తితో బీజ్జలు(డి టనయె॥ 164 

ఎక్కు డిపసిండి|పోగిది 

యెక్క_డికన్నంబు దొంగ లెక్క_డివారల్ 

పెక్కులుమాయలు పన్నగ 

నెక్కడనే -చితివిచెప్పవేయనసత (డుడా॥ 169 

వినవయ్యుపృథి వీశ వీరమాహేశుండు[పత్యక్షరుదుండు[పకటబ లు(డు 

భకుండు కన్నద బహ్మయ్య నా(గలా( డతనివర్పింపంగ హరునకైన 

నలవిగాద తనిపదాంగుష్టయుగ ళంబు గణుతింప(గల్పవృక్షములకూ(త 

యామహామహునిదివ్యకాటాక్షకోణంబు కావుధేశుపులకు(గన్న యిల్లు 

నా యమేయుని మృదులచితాంబుజంబు 

దలక(కుండెడు( బట్టుచింతామణులకు 

నతని హసాంబుజస్పర్శ మరసి చూడ 

వేయు నేటికి. బరుసప్పవేదిగనులు॥ ” 180 

అని మజీయును॥ 

అత(డు (దొక్కి నచోటులతిము కి భూమికయతని [పసాదంబున మృత 

సారమతనికోపంబు సంహారకరణకాల మాతనికరుణ సత్యావవర్గ 

మణిమాదిసిద్దులు నాతని తొత్తు లట్టయ్యెనునాయ య్య యతులనిష్ట 

నియమంబు( బన్ను గానిక,_౦ణునన్నంబు( బెటునరముగానిముటనొల || 
ట్ థ్ ఇ C9 

డిదియ మార్గము భ కి నెర్దిన( గూడు 

సనగ వలదని పెక్కు దృషాంతములను 
ల 

బసవరాజయ్య యొడ(బడ(6 బలికి మజీియు 

నునుజపశి విస్మయం బంది వినుచున్గుండ॥ 170 
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క॥ ఈధరభక్ష్తుల నడచిన 

దే ధర్ము వధర్మ మైన నెట్టున్న 'నధ 

రో ధర్మతాం వజే' తను 

(శ్రీధరశరుపలుకు సకల సేవ్యం బగుటలా 11 

క॥  వాదేలపాండములు మును 

జూదంబున(గాదె చెడీరి సు[వతు(డై యా 

జూదమునదమునినారమ 

హాదేవుంగన(డె లోకమంతయునెణు(గన్॥ 172 

శే!  మతియు వేటాడి రాముడు మడ(తి. గోలు 

పడియె( గన్నప్ప వేటమై భవుని( గలి సె 

హింస మాండన్యమునికి( గొట్జెక్క వల సె 

దాన బండేశ రు(డు (పసాదంబు వడ సె॥ 173 

క్ర ధరం బరసతులం దగిలిన 

నర నాయకు లెల్ల( జనిరి నరకంబునకుం 

బర వనితాలోలుండై 

హరు( గూడ(డె నందివలుకు లన్నియు నేలా॥ 174 

లే! బొంకి పంకజగర్భుం డపూజ్యు( డయ్యె 

బొంకి చిలుతొండ. డరిగాను బొందితోను 

గొతీయ్య ము చ్చని యాశూ దకుండు నజుకు 

వడి యెదురు నడిచి మ హెశుభకుండయ్యె॥ {75 

వో వణియు “రాజ్యాంతే నరకం (ధువ మ్మనువచనంబుమీ రాజ్యాం 

తంబున జోడండు చేరమరాయండు ముకులై రి వారందణు నట్టుండ 

నిండు కన్నద్య బహ్మయ్య మాహాత్మ్యం జిళింగించెిద వినుమ్మ్యు॥ 
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క 

తే 

డ&॥ 

వ॥ 

త్త! 

4|| 

పంచమాళ్యాసము 

ఎవడి భకుల కన్నము 

గా వలెనని వత్తురింటిక డ ఏని-ముం దా 

బోవుంగన్నముంబెట్టంగ 

భావింప(డుభయము ర్యోతిపగలిదియనుచు " ॥ {17 

కన్న మిడిభక్తులిండ్లన( గడచిపోవు 

నితరులిండ్లెనధ న మెల్ల నె తికొనుచు 
రా అనా 

మెలా 

నధిగివారల(బుణ్యులై వరగ(జేయు 

భువికివచ్చినవా కన పురుషుండత.(డు॥ 178 

ముట్టి స వసుసంఘములు మున్కొాని (తవ్వినమన్ను సం ఘులగ౯॥ 

మెట్టినయట్రి పట్టులును మేలిమిబంగారులై చనంగ నీ 

'పెళైలసొమ్ములాసపడి పెట్టిన కన్నము నే(డు నిన్ను బే 

వట్ట(గ వచ్చు(గాక; ధర (వా6ంతియె (ఏహ్మయకుం బదార్థముల్ ॥ 

ఇందులకు నీడెందంబు సందియం బందె నీని నీబండారంబు లెక్క 

వక్కాణీంచెద విను దృష్టంబు( జూడు మొకటి సహ్మసంజై యుండ 

కుండినం గొజింత పెట్టు మనుటయు బిజ్ఞలుం డట్లసేసి బసవన్న పలు 

కునుం బింతంబు నొక్కటియెన మిక్కిలి నక్య_జవడుచుండె నిట 

(బహ్మయ్యయు, బదార్థంబు గొని నిజసుందిరంబున కరరుగునంత।। 

ఆతనితరుణీమణి యెదు 

రేతెంచి నమస్కరించి యెంతయు భ కిరా 

జేతిధనంబును సాధన 

జాతంబును నందుకొనియెం జయ్యననతండుదా॥ 181 

జంగమలింగమూర్తులకు( జా(గిలి _మొకి)_ శివార్చ దీర్చి 

త్మాంగనవంటినట్టి రుచిరాన్నము ష|డససంయు తంబుగా( 

.భొంగుచు( బిటి బిక్షం గొనిపోవ( దలంచిన వారి కెల్ల భ 

క్రిం గనకాంబరాదు లొస(గ౦; బరితుష్షి వహించి రయ్యలు౯॥ 
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క॥ ఈరీతి జంగమార్చన 

పొరము నొందించుచుండె (బ్రహ్మయ్య తనీ 

యోరుమహ త్వము' జదివిన 

ధారుణిలో విన్న జనులు ధన్యులు మజియున్॥ 189 

యునీ (డి చౌడయ్యగారి 3థ 

చ॥ అసమద్భగా వభ కలసమలదర్పణ మిద్ధ ఏర శై 

వసుఖతర్వాధ్వవరి్తి ఫలవర్దితస్మత్కి యు డుల్లస ద్యశుం 

డసదృృశ వీరభ దసము( డకయవీరసాంబురాశియా 

ముసీ(డిచమూవిరా జితు( డమోఘపరా[ కముండొప్ప నెప్పుడున్ 184 

క్ర॥ కాపానుగహసామ 

రో వేతుండు విమలవిద్యయు కుండ జ్ఞా 

నాపాకరణధురీణు(డు 

దీపి తవిజ్ఞానధ ను(డు దీశాంతుండున్ ॥ 189 

క॥ సంసార[భమవటలీ 

ధంసను( డవ్య కపాణి స్యసమయభస్మో 

తంసజనాధారు(ద ఘనృ 

శంసు(డు శత పలోకసాక్షియతండున్ ॥ 186 

వ॥  మతియు నతండు సంసారితలగుండుగండం డను నరుదై న జిరుదంబు 

నంబరగుచుం దెరువునం జనునెడ బడబాగ్ని యడ్డం బె నను సత్కి9 

యలు పాయక సలుపునట్లునుం దప్పనిబాస(గా( జేసికొని ముసి(డి 

యనుపుళఠవరంబున నుండు చుండి యొక్క_నాండు॥ 187 

చ॥ వసుమతి వీరు వారన కవారణగా బసవన్నభ కివె 

క్క.సముగ( జెప్పుంగా నతని గాంచురతి౯ జవుంశ య్యభ క్రసం 

ఘసహాతు(డై వెసం ఒనుచు గన్గొనియె౯ ఘననకానంబు పెం 

"పెసంగుచు నవ్వనంబున ననేకము లుండు ముసిండివృక్షముల్ ॥ 188 
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చే 

క 

లే 

త్తే 

వ 

ఆని ఫలభరితము లగుచుకా 

విషద్ధిరినికరభంగి నింగి తొడుక(గా 

శివభక్రులు గని తత్పల 

సవిశేషాస్వాద సుఖము శంభున కొసం౦ంగన్ ॥ 

మది( దల(చి ముసీ(డి చౌడయా 

గదియంగా నే(గి భ క్రగణ మిట్టనియె! 

ముదిరిన ముసిండి పండ్లును 

హృదయేశున కిచ్చి కొన;గ నిష్టము మాకున్ ॥ 

ఆని భక్తు లందజు నానతిచ్చిన విని 

సన్మీ తవక్తు0(డై చౌడనార్యు( 

డావృక్షమును డాయ నరిగి కరానీంద 

న్మూలత లంబుల, దిలుకోలిపి 

భక్తుల దెస జూచి భవ్యాత్మురార మీ 

రారగింపుం డన్న వార లలరి 

యమృతాంశుధరునకు నర్పించి తత్ప౦సా 

దము(గొని భక్తులు (ప్రమద మంద 

ముసి(డిచౌడయ్య యనుపేరు మొదటి దయ్యె 
నేడు మొదలుగ సార్ధమె నెగ(డు( బొగడ 

ననుచు భకులు వినుతింప నచటు గదలి 

చనియె( జౌడయ్య క ళాకణమునకు( [బేమ॥ 

అప్పడు బసవయ్య ముసి(డి చొడయ్యరాక 

సంగ మేశ ౧రోనందు( బొసంగ( గాచి 

యెదురు నడతించి సాషాంగ మెజ(గి తోడి 

కొనుచు నేతెంచె మందిరంబునకు నతని॥ 

పంచమాశ్వాసము 

189 

191 

192 

192 

అట్లు చనుదెంచి ముసీ(డిచౌడ య్యకు సమంచితోపచారంబులం బరీ 
శోష మొనరించి నిత్యంబును సంగ మేళ్యరు నారాధించునట్లు జ 



బసవపస్పరాణము 299 

ఊ | 

క్ర॥ 

చ॥। 

క 

చ॥ 

వం డసద్భశభ క్రి నతనిం గొలువనతండు కళ్యాణంబున భ కాళి కెల్ల 

నెలయె పరగి మహూలాసనంబున ప రిలుచుండి యొక్క. నా(డు॥ 194 
గర రా లీ గ్రా 

ఇ వమతార్యు లెల్ల విలసన్మ తి దీవన లిచ్చి పుచ్చ సం 

భా వితు(డై సమ స్తశిపభక్తులతో (జను దేర, బెండ్లికిం 

బోవుచు. జౌడశౌరి వరభూరిచతుష్పధమందు, గాంచె ని 

ర్రీవతపస్విదేహము పరేతధరాస్టలి, గొంచుం బోవ;గన్॥ 105 

కసి యాతపస్విచేదీ 

వన లందక యితడు నావివాహంబునకుం 

జనుదేరక నే నేమని 

చనువా(డన్నిలువు మనుచుసరభస మెస(గన్॥ 196 

తనకరవాల మప్పు కరతామసంబున. బూని పాముజో 

పిన గలి. దోంపుచుండ జళిపించి భూశావళి సాంగందియ నం 

తన మొన చూపి చిమ్ముచు మదంబున నార్పుచు నాశవంబు జే 

ర నరిగి చౌడశౌరి తపరాజునటి౯ శరణార్థి నావుడున్ | 197 

ఆత పసీియునాక్షణపమస 

చైతన్యుండగుచు ముసీ(డి చెడయ్య శుబో 

పేతుడవగుమనిదీవన 

లాతతమతినిచ్చె( జారు లచ్చెరువందన్ ॥ 198 

ఆపుడు ముసిండిచెడయయు నాతపసిం గడియంగ.6 బోయి నీ 

వెప్పడు వృషేం[దవాహను(డ వేటికి లోకులు నవ్య నిటు తు 
య 

చ్చవునరవాహనంబుపయి( జన్నె? చనః£ా డిగుడిగుమంచు(ద 

ఆ ఇల్లీ ఆ జల ఇ త్పంపదము పట్టి దట్టు(డయి రమ్మన నమ్ము ని సస్మి తాన్యు(డై 199 



$00 

క్ర 

4 

క్ర్॥ 

క 

వంచమాళా సము 

ధరకు దిగనుజీకి యాచౌ 

డరసుందపరాజు నిర్ణరా శ్రషపరం 

పరల(బరితుమ్ష(జే సెలా 

బురజనములు విస్మయంబు( బొందినుతింపన్ ॥ 200 

ఇటు సద్యస్సంజీవితుండయిన తపసివర్యుం డవార్య వీర్యంబునం 

బెండిలికిం బురోగమనుండై చనుచుండ(6 జొడరాయండు పురంబు 

వెలువడి సౌలిమేరవటవిటపి తోంటల నడుమం బలువేగంబున నేయు 

చున్న సమయంబున॥ 201 

గోవుల: గాచుబాలకులు కొందణు ముందణి గుంపు లేర్చి క్రీ 

డావశులె యొకళొకరి డిగతి కొటుచు దారివటుచు౯ 
కా ౧ ౧ ట్ అ 

సా్యవధిభూమి వెలడినయం తన గోవుల. జెంద(దోలుచురా 

గోవుల పోలి తోవ( జని గూడంగంబాజబుచు [గహ్మిటింపుచున్ ॥ 202 

ఈవిధమున నాడిడి బా 

లావలిలోవల నిరువుర కవిధినిమి తం 

బె వెడజగడము పుట్టిన 
అ 

నావా దుడిగింప బాలురంబుతమలోన్॥ 208 

మాకును మీకును నవ దీ 

గోకుల వతిమళి; మేరకును దపితిమే.' 

గోకులపతి యాన యనుచు 

కగీవంబు( బలుక నెప్రైట్రనుచున్॥ 203 
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సీ 

వు. 

al 

చ॥ 

చెడయ్య రతుమున( జని బాలకుల( గనీ 

రండని వాం[డ( జేరంగ? బిలిచి 

యామటి గోకుల సామి యెట్టయ్యె ఫీ 

ర్గస్న విన్న తెజంగు గలిగెనేని 

వినిసింపు మనవుడు విని వాండలోపలి 

(వేబొ త్తి పెయ్యల పెద్ద యొక (డు 

తమతాతచేతని దావింటి నను మాకు 

మాతాశ చెప్పె నీమణ్లివిధము 205 

నగ మీకు. జాల వేడుక గలదేని 

విను మటంచు( దాను విన్నభంగి. 

జెప్ప దొడ(గ నాముసిండి చౌడ య్యకు 206 

నెలవారు వినయ నిటువా(డు॥ 
అ ది 

ఇచ్చట. దొంటికాలమున నేడుదినంబులదా(క వీ(క మై 

హెచ్చిన మచ్చరంబున వృషెంధయుగం బొగిం బోరి కొమ్ము లుకా 

[గుచ్చి యొకండు నేరంబడ (గుమ్మి వధించి యథేచ్చ నే(గ నా 

చచ్చినబో(తు( టా(త్తి రిటశెవులు దానిసమాధిమీ(దటన్॥ 207 

దెసల నలంకరింప(గల దీర్గ పశాఖలతోడి మజ్జీ పెం 

పెసంగును దతృలంబు దిన నిప్పుడు మాంసమురీతి నుండు ర 

కసద్భుశ మందు బాలు నటు గావున నీవనుధాస్టలిం జనుల్ 

బసవమణ్లి యందురని బాలునిచే విని చౌడనార్యుండున్॥ 208 

బసవనీచావు వింటి నిట పాసీ చనంజన దింక బెండ్రీ కిజా 

ఐసవ(డు రాకఠా సనుడు భక్తులు మల్డుల ర కముండునే 

పాస6ంగవు [పాంతవా ర రవి పోదము రమ్మన నల్లనవ్వి యో 
వారాల రా 

సషునీండియు6. జొడరాయండనె మోమునయందు6 గరంబు. జేర్చుదున్ 



$02 

ఆ|| 

క॥ 

వ॥ 

ఆ|| 
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కొత్త యేమిర [పాం తీమి గోకులేశు 

చావు విన్నప్పు పడయుట చౌడ గాక 

పంప ముడిగిన మాటలు పనియు. గలదె 

యనుచు( బెడ వేళ నార్చి యాయయ్య కడ (గి॥ 210 

తనచేతి హేతిమొన నా 

ఘనవటమున సావటంబుగా నూది(వెస6౬ ॥ 

జను దెమ్ము వెడలినందెన 

యనుచుం జమునార్యు( జీరనాబనవండున్ ॥ 211 

అలమున్న వటంబుపగిలి మిగుల బిగువు చెడి వీట(లెగయ వటవిటపి 

నేలకుం బెల్ల గిల్లుచు( జటచటత్కారంబులు దోరంబులుగా(జూపరుల 

డెందంబుల నానందంబు నచ్చరవునందంద సందడింపనందుండి 

యన్ని౦దిపోంతు దరికందువునకు హుంకించి లంఘించి ఘణిల్ల ఘణిల్లు 

మని నిశ్శంక మె రంకెలు వె చుచు సటలించి నిలిచి నిలిచి॥ 212 

వాల మలార్చును గాలు[దవ్వును నేల 
(oe) 

(గోడాడు( గొమ్ముల సిడ్ర కుల్కు 

నింగించు లంఘీంచు నంగంబు లెంచు న 

వ్యటము మార్కొ_న. బోవు వడిగ(6 బటిచు 

గద్దించు నెగయు మొగంబి తి మూః(తిని 

విరియించు దెసలన్ని యురిమి చూచు 

గదురుచు బేదరుచుం గంటగింప్పచు( జూచు 

నంతలో సఅణచు? జల్లోర్చి నిలుచు 913 

గుటుచజరిగ లిడుచు. జీయి లెడబిట్టుచు. 

జెరలు వొడుచు( గెలంకు లరయః: దన్ను 

నెల్లవారు చూడ( బుల్టుగజచివై చు 

వెనుకమరలి సాకికొను దీనంబు, 214 

Ti 
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క॥। 

లే 

క్ర! 

త్తే 

4 

క॥ 

కొమ్ములొరగించుకొనికీ 

(యమ్ము న(జను(బొంగుమూ క(గనిబుస్ఫను చుం 

జిమ్ము ౦దొమ్ము లమికి లి 

గుమ్మ రునూకిరలు కొట్టు(గుతల మ।దువ(గకా॥ 

చౌడవిభు6. జూచు నెంతయు సంత సిల్లు( 

దపసి వెనుకొను మెతిచందమ్ము తోడ( 

బసపుటక్షతలును దొంటిబాసికంబు 

గంధ మాల్యసుగంధ ముల్ గడలుకొన(గ॥ 

గళమున ఘంటలు మువ్వలు 

నులియంగా వింత చెలుఇనొల యంగొనా 

పులణెడుతనదుముందజ 

నిలిచునచౌడ య్యహర్షనియుండ గుచున్ ॥ 

దృష్టిదోషంబు వాయ నందికి నివాఫు 

లిచ్చి మెడం గొ(గిలించుక తచ్చరణము 

లర్జితోడుత( గడీగి పుష్పాంజలులు ర్ 

చీంచి ధూపదీపాదుల నిచ్చి పిదప॥ 

నేయిని బాలునుం గడుపునీండ సమర్పణ. జేసి నంది! వి 

చ్చేయుము నీవు పెండ్తి కటు సేయవయేనియు నీవ సాక్షి యేం 

$08 

219 

217 

218 

భోయెడివాండ( గొ ననుచు( బుంగవుతో( జవుడయ్య పల్కుడుం౦ 

బాయని వేడ్క నందియు( దపస్వియు ముందరగా నటింప్పుచులా॥ 

నడ పగ గనుంగోని జనములు 

క్డు విస్మయ మనుచు(6 బొగడయగాో దోషీతు(డై 

మృడుభోక్సు లలరం జోడయ 

తడయక వడి నేగి మెగ టా. గ్టేదురకా॥ 220 
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మహ్మాసగ్నర _ కసియెం గర్రోలమాలా ఘనరవబధి రీకారీ తాం తర్దిశ ౯ ఖా 

శస 2న య — రాజ | 
నటప్బదచ్చుటా? న్విలసిత సలిల౯ విస్పుర తేన మజ్జ 

ద్రగభేకళా భోగి స క్రోతమఠ చిలిచిమగాహ సందోహనకా స్వ 

రునికిం బెన్నుద్రిహూదారు వర నది వినిరూత మెదివు మౌఘన్॥ 221 
© 0 ద 0 ల 

మె॥ ఆది య్శభంకషవారిపూరయము డాయం "ఘోరమెై యున్న( జూ 

చి దర స్మేరయుతాన్యు(డై కదిసి శస్త్రం గేలగీల్కొౌ ల్సి ఖీ 

తిదవాక్యంబులజాడ శౌరి నది నుద్దెశించి పల్కె.0 బథ 

(పదవై భకుల నీ వెదుర్కొన(గ నేం గాంతుం దదాటోపముకా॥ 

సీ) _ ఎజుంగవే తొల్లి నీహృదయేశు మదమార 

నొక్క య్య చేపట్టి (గుక్క_గొనియె 

మజచితే గజథమసనయ్య సీ రెండు 

పాయల( బఆఅపీన భంగపాటు 

తలప వెట్టు (పసాదిదాసయ్య భవి పుట్టి 

యెక్క(గ నీయుక్కు దక్కు సేత 

పఏడవంత యిది యేల వెల్లి చూపెదవు చౌ 

లణ(గుము [తోవ యిమ్మనకమున్న॥ 993 

ఆ; నీరపాయ యిచ్చి నింగికి నుప్పొంగే 

దివిజగంగ చేత భవునినుహిామ 

వినగ నేగా విధమున హద్ధీర 

చూచువార లెబ్ల(జోద్యమంద ॥ 224 

డ్ర్ ॥ సిట్టవోడీచీ నీరిచీననా( 

దట్టుండు చౌడ య్యయిదియు(దవ్పుగమదిలో 

బుట్టునొయని పాతాళము 

పట్టినగ తీ( బూర థా గపాదము లణ(గెన్, 229 
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వ॥ సిట్రవడుము (వేసిన రెండుగా వనుమాట బూటకంబు గానటు నేరు 
౧ ల్ 

మిటలు మిజులు గావించి గట్లుపటిపట్టు కొమ్మన జగజెటివేలు లం 
బ టి బద దట ట లం 

జేపట్టు కుంచంబు గావించుకొన్న భకులం జూచి యటిటనక కటిన 
చ అట అ 

పుట్టంబులతోడన బొట్టన| వేళ్లను మడమలుం దడిగాకుండం జనుడండ( 

జౌడయ్య ముందర నడుచుచుండ నాభక్తు లందటు నానందంబు నొంద॥ 

చ గతులకు నాడుచుం గడవ గంతులు వెచుచు నిల్చి నిల్చి య 

ద్భుతముగ నార్చియార్చి పెడబొబ్బలు పెట్టుచు మిన్నుముట్టుచుం 

గుతలము |గుంగ మెట్టుచును గొబ్బున( బాలుచుగూడ ( బీరుచుం 

జతురత( దాడుదుకాముసి(డిచెడయ(జూచుచు( దిస్తుతించుచులా॥ 

క్ ఆందతీిముందర.( దపసియు 

నందియు నందంబుగాయగ నడువంగనక్యా 

నందమున(బొంది భకుల 

సందడిముడివడ(గముసి(డిచౌకయయరిగెకా॥ 928 

వ॥ అట్టు నది దాటి యవ్వలిదరి నిలిచి మీ(దటిపదేశంబుననిట్టవొడిచి 

గట్టువలె నున్న నదిదెస పాటించి చూచి లోకంబు లెల్ల వెల్పిముంపక 

(తుళ్ళడంగి మెల్లన( జనుమని నది ఏడ్కాని తానునుఘనమన౫ ౩|పమో 

దంబున( బరిణయంబునకుం జని వై వాహిక కియ క్రియాలోపంబు 

గాకుండ సమా పి గావించికొని కల్యాణకటకంబునకుం రాగమనంబు 

సేయునెడ ముందర నడతెంచు తపస్వివృషభంబుల వృతాంతబులు 

పిని పురజనులు జయజయ ధ్వనులు నభోంతరాళశంబులునిండ. గొని 

యాడుచుండ నాచొడయ్య కల్యాణకటకంబునకు సొ తెంచి యాజుషీ 

మార్గంబు తణియం జొచ్చునట్టియెడ ॥ 229 

ఉ॥ బొల యొక రు వంకశశిబొాల పదంబులపోల్కి వాల మే 

ధొలయ నానతిం గని శతాయువు గమ్మని యానతిచ్చి థ్రీ 

లాలసవృత్రి నోత్మభవనాంగణముం దజశియంగ నేగ త 

కాలి భజింపుచుకా మొదలియట్టుల నుండెను జౌదనార్యు(డున్॥ 280 



806 

లే॥ 

వ॥। 

క్ర॥ 

5 ॥ 

ఆ|| 

ఉ॥ 

పంచమాశ్వాసము 

మొక్కి దీవసె ల్వడ సీ యాముడితయును సి 

జాలయంబున కరిగే సఖ్యాలి( గూడి 

త త్రలోదరి మణునా(డు మి త్రినొంద 

దానితలియు( తం డియు దలడిలి॥ 231 
౧ M౧ ౧ 

మానంబు దూలి విమానంబుస నచ్చేడియ నిడికొని యుడువీథి(జని 

చని చౌడయ్యయున్నెడకుం జని దాని జననీజనకు లిట్లనిరి॥ 282 

నిన్న భవత్సదయుగ ?క 

నెన్నుదు రొరయంగ మొక్కి నెతీదీవనల 

త్యున్నతి( గన్న తలోదరి 

కిన్నే (డు ఘటిల్రంజాపు కృపదల(పవొకో॥ 983 

సీదీవనలుం దప్పిన 

నేదీ గతి మాకు ననుచు నేడ్చుచు( ద|చ్చీ 
పాదములు విడువకున్న ద 

యోదయు(డై చౌడయయు నియుక్తుండగుచున్॥ 294 

తొలు(తొలు(డనివాఎ తోవ కడ్డమువచ్చియవని పెదింపించియందలంబు 

నొరవోవందొట్టి యందున్న బాలిక(జూచిశిశువ। లెమ్మని 'పేరంజీరందడవ( 

గట్టులు తెగిపోవ(గా సీలుచును నిద మేల్కొనుభాతి నమ్మల(తలేచి 
సం భమమెసంగ( జోడయ్యగారి (శ్రీపాద ద్వయమునకు(బణతి(జే సె 

నటకమున్న యమ్మృగా శిత ల్రియు( దండి 

మొక్కి చేడ నార్యు( జక్క నాగి; 

యసమశార్య నిన్ను నభినుతింపంగ మా 

తరమె మృతజనవదాననిపుణ॥ 286 

[పొణము ప్రాణమైన నుత ప్రాణము లీచ్చితీ; నేటినుండీ మొ 
(పాణము సామ్ము నీయదియ బంటుల(గా మము నేలీ దుర్భవ 

| శేణి యడంచు మంచు నతింజేసిన గెకొని లింగసంతత 

ప్రాణుల! వేసె, జోడయ కృపాయుతుండై యట(దల్లీ మువ్వురన్॥ 



weal 
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వ॥ 

క॥ 

ఉ 1! 

క్ 

ర్ 11 

చ 

అట్టు చేసిన మెజేయును॥ 

తత్సమయమునకు(గడచిన 

వత్సరములుదక్క_ మీ(దవచ్వెడు శతసం 

వత్సరమురయాయుష్యం 

బుత్ఫుకు(డై మువ్వురకును నొసంగెంబొస6గన్ ॥ 288 
నం. 

అప్పుడు సీరు వారనక యప్పురిలో, గలవార లెల్ల సీ 

చొప్పున. [బాణదానమును శూలియు( జేయ(గలడె? యీతనిం 

జెప్పినచోట నొండులను జెప్పంగరాదని (పస్తుతింప, దా 

నెప్పటియ ట్ల భ కగతి కెల్ల యనం జవుడయ్య యున్నెడన్॥ 239 

తొడ సూడువాడకుల్ణల 

జడల గొరగలును ముసిండిచెడయమగుడం 

బడయునచియటు చచ్చిన. 
౧ 

దడ యకమనమిప్పుడ విధముగ నవలయున్ ॥ 240 

ఆన్యనరుల్ తదీయమహిమాథ్యత( గానంగలేక లోకసా 

మాన్యునిగా. దలంచి యొక మారు సృజించి పరాభవించిన౯ 

మాన్యత మాలి పోవునని మానసవీథుల నెంచి యొక్క_చై 

తన్యములేని గోనె నొకతాపస వేషము వెట్టువారలై ॥ 241] 

పదరుచు గోనెచించి శివబాహ్సులు కుట్టిరి కాళ్లు గాగ బె 

రుదరము గా(గ వక్షముగ నున్నత బాహులు గా(గ( గంథరా 

పదముగ ముళ్కు_గా వెడందఫాలముగా నని యన్ని తున్మ_లులా 

గదియంగ జేయ దట్టమయి కానంగ నొప్పెడునప్పు డందజున్॥ 



తే॥ 

క్ర 

తే॥ 

క్ర 

గోనియ సేసిన మానవాకృతికిని 

బొంకంబుగా లోనం బూరి నించి 

బూది మెనిండంగ( బూసి మీ(ద( |దిపుం|డ 

ములు దీర్చి జన్నిదంబు అమరించి 

పెట్లుజడలు వెటి పుటగో(చి యమర్చి 
ళు ల లు 

వలయుచో రుదాశములు ధరించి 

పలువస్నీయల యోగ పట్టిక సవరించి 

మువ్వ యొక్క టి పాదమున ఘటించి 

[కింద నరివొ త్త సవరించి రి త్ర సెజ్జ 

వస్త్రము బొదివి గళమున వరుస( గట్టి 

నియతి జంగమము[ద లన్నేయు నొనర్చి 

యితరు లెవ్వరు దమకృత్య మెజళలు(గకుండ॥ 

ఈ వధికృ తక పుశవముం 

గావించి పురంబుక ట్రకడ ( బాడుగుడిడా 

వేవ చివచ్చి తమక పు( 

జా వళ్లాడాడ నాడసాగిరి; మదిలో. ॥ 

ఆక_టా! పాడుగుడికాగ్ నొక, తవని 

శవము దిక్కులే కున్నది జంగమయ్య 
భీ 

లచట కుడువంగ( గట్టలే దనుచు( జేర 

రెవ్వరును; నిత్య మే; (పాణ మేరికేని॥ 

మనకై న జూడ(గా గా 

దనుచును దరుమంపుగట్టియెనను బెట్టం 

జనుచను( డని చెడయ్యకు 

ఏిన్యబడుమాతముగ ( బలీక వెగమె ధూర్తుల్ ॥ 

న్ని 
డు ంచ మాళాాసము 

243 

2 & 

249 

246 

947 
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క్॥ 

ఆ|| 

క 

చ॥ 

క్ష॥ 

రని 

(దిమ్మరుల( దమకు(దోడుగ( 

దమ్మళ్శం గవటతపసీ తాంబిలిచి ఏమా 

నమ్మ కటి గట్టి యాపె 

నమ్మాయశవమ్ము నునుపనాయతపడుచుకా॥! 

ఈత డీడ నీలి యెన్నినాళ్ళయ్యెనో 
టి 

చేరరాదు కంప్పచేత; ననుచు 

ముక్కుపట్టుకొనుచు ముట్ర రోయుచు విమా 

నమ్ముమీ(ద నాథ వమ్ము నిలిపీ॥ 

నెజి దొరలచే విమానం 

బరుదుగ నె త్రించి చౌడనార్యునివరమం 

దిర మొరుసుకపోవ(బనిచి 

పరసమయులు వెనుకనగుచు(బజ తెంచునెడన్॥ 

ఆసద్భశ ఏరు డాచవుండ నార్యు(డు కన్లాని యంతవట్టు న 

న్యసమయ కై తవంబ యని యాత్మ నెజింగియు సన్మితాస్యు(డై 
దినరుహసంభవాండములు వేడ్క నడంప సృజింప(జాలు ఫ్ 

కసమితి కెంత పెద్ద యిది దా నని భ కపదాహతాత్ము.డై i 

బోరన కై తవశవముం 

జేర నరిగి గాంచి జనులు చిత్రమనంగా 

సీరూపమునకు( [బాణ 

రీరమువడ(జేయువా(డ(గృతులిల మెచ్చన్ ॥ 

అని చౌడయ్య విమానముం గనియ( డోశలార్చి బీట్లార్చి సీ 
౧ లు 

వనుమా*ంబును బాయ. బెట్టి చనుదెమ్మా తాపసా యంచు€ బి 

ల్పినమా త ౦బున( గటు దుస్క_లుగ సజీవాంగుడ లేచి చెం 
౧ (4 కలా 

$9 

248 

249 

250 

291 

852 
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$10 

వ॥ 

ఆ॥। 

క్ర 

ణా 
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ఇట్లు ముసిండిచెడ య్యముందరగా నందణ నచ్చెరువంది ఏమా 

నంబు డిగ్గ నుజికి యక్క అకు(దవసి ముసి(డిచౌడయ్య పాద పయో 

జంబులకు థ్ క్మిశద్దాను బంధుండై దండు తెఅం గెలుంగ భవత్సాదర 

కురక్షీిణాధ్య క్షం జేసి రక్షింపవే యని యనేక పకారంబుల, (వార్ధింప 

నతని( బరి|గహింపం దలంపు సేసి లింగసంగతుంజేసి కలిపి తన 

యతులితంబగు నత్యున్నతి ననుక రంప గృతకంబు పన్నిన యన్యమ 

తుల హతులంబేయ మతిందలంచి యతికుపిశుండై న చౌడయ్యంగని 

యాచెడుగులు పుడమిపై నడుగు లిడ వడంకి నోళ్ళ దడిలేక పొడి 

వడంబడ నమ్మ హాత్ము నడగులకడ నొడక్షు గెడసీ యిట్లని పస్తుతించిం6॥ 

అసమాన ఏర్య చౌడార్య మా కెల్లను దిక్కును దెసయును దేవ నీవ 

కానియన్యము లేమి! గంటిమిమంటిమిశ కులమజ్డాన పుంజముల మనఘ 

యపరాధవంతుల మనక రక్షింపవె శరణాగత తాణ కరకృపాణ 

యనుచు దై న్యముదో(ఫనన్యులు సరిస్తుతుల్ సేయంగవినిదయా 

సింధుభ ర్ర॥ 

యా ర్రరక్షణుండు నగుచు నాచౌడయ్య 

తోంటిలాంఛనములు తుడువ( జేసీ 

వారీ నెల లింగవఠితుల. గావించి 

వసుధ నెప్పటట్ల వజలుచుండె॥ 956 

ముసి(డిచ వు(డ య్యచరితము 

వసుమతి(జదివిననువినిన వాసిన(గ లుగు 

గుసుమశర హరునిభ కియు 

నసదృళవె భవకుభోద యంబులు( బెలుచన్॥ 257 

నురియ చము(తయ్యగారి కథ 

1 శుద్రాంత రికరణ | పచారుండు గత శో తాదిపం నేం దియా 
(a) 

బద్దవ్యాపృతి నిర్మలాత్ము(డు దయాపాథోనిధానుండు న 

చృ9ద్దానుష్టిట శై వవూజు(డు గళత్సంనా రబంధుండు వ 

జోద్దూతాంగవికారు( డష్ట విధ భక్తుద్భాససత్కీ_ ర్రియుళా॥ 298 
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క! 

వ॥ 

రో 

క్ర॥ 

లై ంగికమర్శ జ్ఞు(డు భయ 

లింగాధిష్టోవభోగి లింగాంగు డస 

తృంగాదిదూరు( డిలలో 

గంగాధరుుడనంగ సురియఘను(డొప్పుభు వికా॥ 259 

మజీయు నతండు కారణపురుషుండు గావున మాయా[కపంచితుండు 

గాక 'రసాజాభ క్రస్య జిహ్వాగే' యను పురాణవచనం బవలంవించి 

యాకళ్యాణంబునం దనవరతంబును గరులీంగభానంల( జరలింగం 

బుల నారాధించి॥ 960 

Ay 0 స్పాయత్సాయసపూవసూపసుషమాసంవన్న రాజాన్న పొ 

సీయంబుల్ చరలింగపా|తములలో నిండార వడ్డించి తా 

జేయం జేయని గూర్చి యాదలపయిం జెందించి, చెల్లింపరే 

మాయా మోహవిగూరులార యనుగుం బల్మారు (పార్థింప( గన్ ॥ 

[పార్థన గె కొని జంగమ 

సార్ధం బారోగిణంబు సలువ(గ శివవూ 

జార్థంబుసురిచెడ య 

యర్గింగూర్చుండి సతి యలుసలుపునెడన్ ॥ 262 

తవనవారికి జేయి తడియక య టమున్న 
హర్షా(శులు దొరంగు హరుని మేన: 

బుష్పముల్ కమలముల్ పూన్నక యటమున్న 

హరునిపె నలరు హృత్సరసిజంబు 

నగ్నిలోపల ధూప మర్పింపక టమున్న 

కసద్యాసన పూని భవుని 

కారతు లె తకయటమున్న యంగజ 

హరునకాత్మ జ్యోతి 'యలర(జేయు(॥ 203 

గ 
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వంచమాళ్వానము 

బదపదార్థార్పణంబు చొప్పడకయున్న. 

(బాణముపహారమై కంభుభరితు( నేయు 

నిట్లు బాహ్యాంతరముల నిష్టలింగ 
మంద చెన్నాంది నిత్యలింగార్చ దీర్చి॥ 264 

నె వెద్య మిచ్చుతతి నా 

ఇ వవరు(డు [పాణమునకు సరినోరగో సెఢా 

నావడి సురివేదికి నొక 

(శేవం బెట్టుకొని శూలికిం |బియ మెసంగ౯॥ ౨గ్రగ్ 

లింగ మలింగ తర్పణము సల్పెడిరీతిని బన్హైరంబు నిం 

డంగ రసాన్న ముల్ కడు( దటాలున( బెట్టియు జొడశౌరిచే 

తంగాసి కళ్ళు! జేసి గిరిధామున కియ(గ6 జేయి సాచి యా 

యంగజవెరి యందికొను నప్పటి కప్పటి కప్పదార్గముల్ ॥ 266 

చేతికి, జేయి సాంచి శశి శేఖరు;, డాచవుండ య్యయింట సం 

(పీతి, దిసంధ్యలందు( జరబృందము( దాను భుజింప( దద్ద్వయ 

ఖ్యాతలస త్పహారయుగళాభ్యవహారము సేయుచున్ ముదా 

స్పీతమనోంబుజాతు(డును వీతభయుండును నయ్యె నయ్యెడన్॥ 

ఇట్లు తొభ్రియు శంకరుడు కింకర వాత్సల్యంబున( దనభ కభవనం 

బుల నారగించు నని విందు మదియెట్లనిన॥ 268 

పలకల నేరిన పాకం గుబాలు ము 

న్నూటయిర్వదిపుట్టు నూతనంపు( 
గడవల( బోని శాకములు ముప్పందుము 

మిరియాలు చెల్లింగ వరుస వండి 

పక్జెరంబులలో న భ క్రితో వడ్డించి 

యాయుధహసుండై యవల నిలిచి 
యారగించెడిచపు డాలకంచుచు( గరి 

కాలచోడండును గాలకంళు, 269 
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వ. 

క్॥ 
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డతడు వినయ జుల్టు హో యని నమలును 

జప్పరించు నుమియు( బిప్పిపోవ 

స్వాదుతోడు మాను సేదదీర్చుక [తేంచు 
ననగ మున్ను విందు మదియు( గాక 

మాదర చెన్న మనీషి స 

మాదరమున( దొలిదినంబునం బలి తని 

హూ్యూదరపా తికనొసంగమ 

హాదేవుడు( స్వీకరించెనంతయు మజియున్ ॥ 

వీరచోడవ్వ దాజారామమున మున్న 

తా నారగింపంగ. దనకు మిగుల; 

జవియెన గడి యె త(జాలక యాపా(త 

దాసిచేతికి నిచ్చి తడయ కనుప 

నది వోయి మాయక్క యనిపె నీపులగంబు 

భీమేశ నీ కన్నం (బీతి. జూచి 

నాకోర భీమేశు, డందుకొని భుజించి 

గుడివెలుపల( దడ గుడుక వెచె 

నన(గ విందు మిప్పు డందజు( జూడంగ( 

సురియచౌడనార్య కరముకళ్లు 

హరు(డు గొనుచు నునికి యద్భుత మని భక్తు 
లధినుతింప( నాత, డతిశయిల్లి॥ 

సురియచవు(డయ్యచరితము 

వరమతి( జదివిననువిన్న |వాసీన లింగ 

స్పురదురుదయా పసాద 

స్థిరజంగమలింగనిష్ష చేకుణు మణియున్॥ 

$13 
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తెలు(గు వొమ్మయ్యగారి కథ 

కలిమల వర్గితుండు పురఘస్మరభ కివిభూతిభూమి చి 

దళితకుభాశుభకియు? డుదంచితము క్యుపయోగకారణం 

బలఘుతర|వసాదమహి తాను భవాద్యవధానశాలి ని 
స్తులయశు, డౌప్పగుం దెలుగుజొమ్మ య వీరరసాంబురాశియె। 27 

శుద్ధ శివాచారుండు ని 

షిధ్రజనా పెతబుధ్ధి శిపపదనిష్షా 

బద్ధాంతరంగు(డు జగ 

త్సిదధ్రమృగవ్యాధ రూవశివసద్భృశుండు౯ | 978 

మజీయు నతండు సర్వజీపదయా వరుండును శివభ క్రిపరతం తుండును 

లొకహితారుండును నసమానదానవరాకముండునునై కళ్యాణంబునందు 

లింగజంగమసమారాధ నాసక్తుం డై యుండునంత కమున్న ॥ 279 

కందరచరచారణచర 

బృందం బగు శ్రీగిరీందపీఠంబున నా 

నందమున(బొందుచుశీవా 

నందుండనుమునిత పంబునకు;గూర్చుండ రా॥ 280 

అం|ఘీనఖశేణు లవని ేప్పనుబాజె 

గరరుహంబులు మేను గమిచికొనియె 

మొలకలు పెరి(గియు మొగిమెయిం బొదవిన 

దపసిమై నీలా! ది కుపమ యయ్యె 

నుత నిశిష్యుండు శాకాహారియె గురు 

సేవ సేయుచు. వాసిపోవకుండె 

గంతట గంధర్వు లంగనాసక్తులై 

యారితో న్మాకేవ నరిగి యరిగి॥ 281 

fl 
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తెల్లనై మౌనితం గల తెరువు దోప 

నలనె మీ(ద గనుపటి యులసిల 
ఉత — వ ౧ ౧ 

నల్హయది యేమియో యని యరసి దూర 

మగట( దెలియంగలేక యిట్లని కడంగి॥ 282 

శిలయొకొ శిలయగునే. దీ, 

గలుచుట్టునునీ శీ తీరుహమునకువలదెే 

యిలదప్పదిదియుగడుముది 

యెలుగెందుంగద ఆలేకయిటవసియించున్ ॥ 288 

అని వలుకు గంధ ర్యదంపతుల గురుదూషణభాషణంబులకుం గలు 

షించి యమ్మునిశిమ్యండు గంధర్వుల కిట్టనియె॥ 284 

నాగురునిం దపశ్చరణనై ష్టికు మికు జరన్మృగం బనం 

గాం గత మేమి ఖేచరగణత్వము మిమ్మట చేసెనే ధరి 

(తీగతులై మృగాక్ళతి జనింపుడు పొండన నంబరేచరుల్ 

మూ6గుచు. దప్పుజేసితిమిలో (గొనికావుమటంచు మొక్కు చు౯॥ 

గర్భమున గన్నుగాన క 

ఖర్చుని నీగురుని జేటుగా( బల్క_మి కా 

శర్వుండుసా క్షి మాగం 

ధర్యత్యము దీనికుడుపందగునే యనుడుడా॥ 286 

తప్పదు నాదుకాపము విధాతృలిప్మికియ ద ప్పెనేనియ౯ 

జె ప్పెడిదేమి పొం డనిన( జేతులు మోడ్చుక శాపమోక్షణం 

బేప్పటికో పెలుంగ గదియింపవె నావుడు వారి నండటీకా॥ 

దప్పక చూచి యిట్లనియె నమ్మునిశిష్యు(డు మీర అందజుకా॥ 287 
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కళ్యాణాంతి కభూమి( బుట్టి సపెరు(గంగా దెల్లు జొమ్మయ్య యా 

శూల్యారాధన(చ[కవ రి మ్ము( (దుంచు౯ వేటటమై నపువై 

కల్యంబుల్ వెడవాయు( బూర్యపదసాంగత్యంబు గా కీశసా 

కల్యంబుం గన. గాంతు రన్న విని యాగా కంచు గంధర్భులుళా॥ 

ఆత(డు చెప్పినటి వనితాఖచరుల్ సకుటుంబులై మృగీ 

జాతి జనించి యెన్నటికి శాపవిము క్రికి( దెల్లుబొమ్మ యం 

జూతుము నాగ నచ్చ టికి జొమ్మయయుం జనుదెంచె నిజా 

మాత భజింప( బతిని నమర్వులడెందము లుల్లసిల్లంగ ౯-॥ 289 

అవడు గంధర్వదంపతు లతని, గాంచి 

యిత(డు జొమ్మయ్య గాకున్న నేల మనకు 

హృదయసమ్మద మయ్యె నింకేల పలు. 

లనుచు మృగరాజి యరికట్టుకొనియె నతని॥ 290 

అందొక పెను మెకంబు జొమ్మ య్య మొగంబు( జూచి మహాత్మా యేము 

గంధర్వులము నీచేత శావవిమోచనశరజాతవాతంబునం దా(కక 

మాకు గగనగమనం బగపడదు గాంధర్యపదం బెదురుచుకై, యున్న 

మీహృదయంబున నదయుండవుగాక మాపె దే(టవెడలి మాయొడళు 

గాడనేసి కెడపి శాపంబువాపవె పావంబనక “ఏత త్పరషం' అనునది 

సత్యంబడుటకొక యడియాలంబు గలదు విన్నవించెద నవధరింపుము ॥ 

[క మమున నీచే, దెగినమృ 

గములెల్ల జా ఘనవిమానగమనంబులలో 

క ములెల్ల జాడ (గె లా 

సమునకు నేంగంగ నీదుసంశయముడు గు౯ | fD 0 Ts 
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నాకము నీడుగాక గగనంబున, (గుమ్మరుచుందు మెప్పుడుకా 

మా కిది శాపమా మునికుమారకుచేత వరంబు గాక వు 
ణ్యాకర బొమ్మ ఏర భవపస్త్ర హతి౯ గణగమ్యమారబి 

ల్లోకము లీలంబబోలె నపలోకము( జే నెద మీక్షణంబునకా॥ 293 

కావునందడయక మము దయ 

ట్ మనుచు మృగము లొగిని. బొగడ(గ సందే 

వన యుడుగ జొమ్మయ 
0 

భావంబును6 జూచి కాంచె( బరమార్ధముగాా॥ 99 4 

ఇటు దివ్యజ్ఞా నాంజసరం జీతం బగుచు సతీం్యదియవ్యాపియగులోచూపున 
రా (3 

గంధ య్యలవృతాంతంబు నిదధ్రాంతంబుగా భువనోవకారకారణ పురు 
a 

మండు గావున నా(టికిం గోసి" ప తిరి చాలించుకొని చయ్యన మరలి 

చని మజునా(డు జొమ్మయ్య వేట వెడల నుద్యోగించి 29 5 

వచ్చపట్లు ట్ర నుగట్టి బంగారునీరు చెంగులకొన బోయనిగ్గులు ఘటించు 

టెతు వాలంటు గట్టిగా, వల జుట్రి పచ్చనిపట్టుకు ప్పసము దొడిగి 

న నల్టింటనలింట( డెల్లము త్యము లిడి కుచ్చులై యుండంగC (గుచ్చినట్టే 
లొ 

పచ్చలసరు లిరుపక్కి యలను వేల(బడ భుజంబులు వీడి పడగంవై చి॥ 

ef 

హరదనర్శషణికాంతు లలరునట్టి 

యంగుశీయకకంకణహోరుచారు 

హంసకాం ఘ్యంగుళు భూషణా యగుచు 

వెటటకాండను విలిపంచి వెలయ; బలి9॥ ౫0|| 

ఆటఏకులోర కలో 

జాటవుల న్వేంటటలాడ నరుగంగవలే నీ 

వ్యీట;గలవార లందటు 

ఛాటినగతి రరడటన్న సం్యభమయుతులై | 998 



818 

సీ 

తే॥ 

ర్ || 

వ॥ 

Cay 

వ॥ 

బసవపురాణము 

కటితటంబున సీలికాసెలునలు వొందనామీందము ప్పెడలనుంజూప 

నెడమచేతులుదిండు మెడి కంబులై యుండ ( గుడిచేత(గుక్కలగొలుసులమర 

పిపన దొనలచే నోపార(గా మన్నెగాళ్ళును గప్పిన। వెళ్ల మీల( 

దలలపెచరముళునళుకొ తగా దండికడియముల్ సందుల(గడలు 

కొన(ంగం 

జలగొలుసులు సీ టెలు ఒందిపోట్లు 
న 

వలలు సురులును బొనులు బలులబండు 
రా 

వెంటయిజ్ఞులు దుప్పులు వేసడములు 

లావుకలు డేగలును మొదల్హాగ( గలుగు॥ 800 

సాధనవర్గముతో నౌ 

ధీధనుజొమ్మయ్య( బిలిచి దిగదిగన మృగ 

వ్యాధులు నడచిరి గడచిరి 

భూధరములుగొన్ని వెంట(బోయెడి తోవ౯॥ 301 

ఇట్లు తెలుగుబొమ్మ య్య యనెకమృగయమృగపరివృతుండై చనిచని॥ 

బొలశళాంక శేఖరుని భకుడు ముందర గొాంచెగాంచనో 

తాలరసాలసాలవటదంతశ ఠార్జునస ర్హనాగహిం 

తాలతమాల సేలుబహుతాలకుటన్న టపాటలాక్షకు 

ద్రాలక దంబనింబసముద గము నుగమృగాటనాటవి౬' ॥ 3083 

కని యవ్యనంబు(జొచ్చునెడ నచట నిచ్చలు విచ్చలవిడి. బచ్చికలు 

మెసీ వూసరించిన జింకలబింకంబును సిరువట్టినపట్టు పట్టు లు ముట్టి 

యలం గుచ్చి ముసాభక్ష ణంబు గావించికొని ఘసేంకారంబుల గగనం 

బగలించువరా హంబులసముత్పాహంబును గంధమందంబున నొండొం 

టికి వట పెట్టనీ దిట్టతనంబునం బోరుకాజు(బో(తులరీతులును గండ 

గండూతి పాయం గొండలగండకిల లుఠల. గొండాడు గంధసింధుర 



పంచమాళ్వాసము §19 

క 

బృందంబులయందంబులును వన్నెలు పకీయింటబడ( బచరించి 

కన్నుల మసరుగప్పి గుహప్పుగుప్పునయుప్పించు దుప్పులయొప్పును 

నిచ్చకువచ్చు మెకంబులు పులుమెసవి బలసినట్టుండు పుండరీకంబు 

లును గంభికుంభసంభృతపటల పారణావసానంబున మొయిళ్ళకెగసి 

పిపాస వాసికొనుకంరీరవంబుల యకుంఠ త్యంబును గస్నులకుం గౌతు 

కాదానం బనూనంబు గావించుచుండ నావే(టకాం|డు బొొమ్మ య్యయను 

మతంబున వెలివారు చుట్రియెడనెడబిరుదుగల జాగిలంబులతోడిబెదరు 

విలుకాండ ప్పట్టుల మొగంబుల(గట్టివలంబడ (గొట్టి ముట్టుకొని తెర 

లకు లోను సేసి యొయ్యనమె త్రమె తనజొమ్మ య్యయున్న గొత్తుకు( 

దార్చిన నతండు నెర్చినబాణంబుల బాణాసనంబునం గూర్చియార్న్చి 

యేసిన నవి యనువులంబాసీ మృగత్వం బుడిగి వె హాయసగమనంబు 

౧ కొని విమానంబుల పెనుండి జొమ్మ య్యకుజో హారు వెట్టుచు నరుగు 

చుండె నంత నతనివెంట వచ్చిన వే(టకాం|డేటునకుంబూని వానినేయం 

దొడంగిన నవి తద్దనుర్నిర్గళన్మార్గణమార్గంబులకు నందక తప్పుదాట్లు 

గొనుచు నొకండునుం దగులుపడక యున్న నమ్మృగయు లాశ్చర్యం 

బులం బొంది యస్మదీయాస్త్రనై పుణి( దృణీకరించి గొలుసులు నడ 

రినం గెసరి “పెకొను కుక్కులకుం జిక్క_క చెంగుచెంగున లంఘించి 

జోమ్మయ్యచేతన చచ్చి గగనగమనం బందుచున్న యవియవి కారణ 

జన్మంబులుగాని యన్యమృగంబులు గావు తత్పూర్యకారణం వీకారణ 

పురుషుండు జొమ్మ య్యకాని యొండెటుంగనోపండని కొనియాడుచుండ 

జొమ్మయ్యయు( (బతిదినంబు నేడేడు మృగంబులర జంపి శీవపురం 

బున కంపె నయ్యెడ॥ 804 

వతిదీనమును జోరులు నర 

పతిసహితముగా(గ పచ్చి (పస్తుతు లేస(గర 

గృతదర్శనులై పోవయగ 

ీతికందుని భ కసమితి చెల(గుక( జూడన్ ॥ 308 



820 

సీ; 

తే॥ 

తే 

క్ర 

చ 

పృథుగురుధ్యానవ౯ భిండివాలమున సం 

సారపందాస్యంబు సంహరించి 

శరణావలోకముద్ధరమున( బూర్వసం 
చితకర్మ మెను యుష్షి చిందివె చి 

గుర్వాజ్ఞ యను కత్తిక్రొ త్తమ్ము పూర్వాశ 
మం బను పుండరీకంబు నొంచి 

సుజ్ఞాన నామకక్షురిక వాడిక చేత 

నజ్జాన మను వరాహంబు( జంపి॥ 

భ క్రియను తోమరమున, [బపంచమాయ 

యనెడు మను(బోంతు బొడిచి నిత్య పసాద 

మనెడు పెనువింటి నక్షంబు లనెడు హరిణ 

రాశి(బడనేసి మజియు( జితం బనంగ॥ 

అమలతర శై వవాచక మను కఠారి 

చేసి లోకపుంజం బను చిజుతగండు 

గం డడంగించి భాభో కిదర వధించి 

యీషణ[తయ మను పేరియలుగు మణియు॥ 

హరుమహీమను పట్టంబున 

పరవాదిమృగా?( జంపి పరగినయభ్యం 

తరమృగయాశీలునకురు 

ధరమృగ ముల (జంపని దియతథ్యముతల్యపన్ ॥ 

బసవప్పరాణము 

806 

807 

808 

అతడు మహీం జరించునీడ నం ఘీసరోరుహయుగ్మ ఘటి తే 
a) 

శీతి (తి బోందు సూవ్మతరకీటపతంగపిపీలికాదిస 

త్పంతతికి ము క్రిగలు నింక దత్య్మరము క్రశర్మపవాహసం 

స్థీతమృగరాజి శంభప్పరి; జెందుట కచ్చెరు వంద నేటికిస్?॥ 



బసవప్పరాణము 921 

క్ర! అని బసవ డిట్లు పొగడగ 

విని ధరణిశాదిపౌరవిసరమ్మును గీ 

ర్రనములు "సేయంగ(6 గటక 

మ్మున నాజొమ్మయ్య యుండె భూనుతు6 డగుచున్ ॥ 311 

క వూజ్యుడగు తెలుగుజొమ్మయ 

(పాజ్యమహ త్త్యంబు విన్న బఠియించిన నా 

నేజ్యాకృతి తగ శివసా 

యుజ్యంబును బొందు భ కియుతు(డై మతియున్॥ 812 

[సగ్నిర : రాజ దాజీవజాండ పజబహిరబహి ర్వాపిరూపాదినానా 

వ్యాజాను కస్వసం వేద్యపర శివకళాయ త్రతాళపహసాం 

భోజాతోద్ఫూత శిష్యస్సుటతరతనుయు క్పూర్యజన్మా ర్లితై నో 

రాజభా జిష్లసాహృత్పరితిరయమపు రారాతిదీక్షాతిద ఇు॥ 818 

క॥ గురులింగజంగమార్చా 

పరిణతక ణ|పచార భవ్యాధారా 

హరిణాదృ కుత వసు మో 

హరహిత భాస పకార హరగిరిధీరా॥ 814 

మాలిని॥ సకలనీగమవేదీ శాంభవాధిక్ళ వాదీ 

వక టగుణకలాపా భ కహృద్దేశ దీపా 

వికసితమతిపద్మా విశ్యభకాత్మసద్మా 

సుకవినికరమాన్యా శుధసం విత్సుమాన్యా॥ 915 

గదం॥ ఇది శీమ త్పాలకురికి సో మశ్వర గుర్కుపసాదలబ (ప్రబంధ నిబంధ 
లి Ww) ది 

నశ కియు క్ర శ్రీపీడుప రి బసవనార్యవర్యసత్పు.త కులపవి[త సోమయ 

నామదేయ శివకవి|పణీతం బయిన బనవపురాణం బసు మహాపబంధం 

టునందు( బంచమాశా సము d16 



కంఠ భకజనవా 

రాకరసితకిరణ వె దికాభవ సచ్భ 

కాక ల్పక శివవినుత 

క్లోకోజ్ఞ్యల పాలకురికి సోమారాధ్యా॥ 

ఏకాంతరా మయ్య కథ 

ఆ॥ దేవ మీరు మున్ను ద్విపదగావించిన 

బసవచరిత మేనుభ వదనుజ్ఞ( 

బద్యహృద్యకావ్యభంగి నా నేర్చిన 
యట్లు విన్న వింతు నవధరింపు॥ 

తే! అవని వెండియు వెలయు నేకాంతరామ 

నామకుం గొకభక్తు( డుద్దామబలు,(డు 

భవ్యశివసమయ పతిపాలకుండు 

జై నమత మేఘపటలజంరూనిలు౦డు॥ 

మ॥ _స్వవశీభూతద శేందియుండు భవిసంస్పర్శాదిముక్పుండు దు 
రృవభీవర్దితు( డన్మమార్లహరము[దాపరభదుండు ౫ 
వవిశుద్రాధ్యచ రుండు శంభుపద సేవాసావధానుండు కీ 

ర్రీవిశాలుండు రహస్యభ కిరతి ధా తీపావనాకారు(డున్॥ 

క॥ వర్యఘనశోర్యమహితో 
దొర్య సుంగా లీర్యవినుతదై ర్య (కమసం 

ధుర్యుండన నేగసి దినమున 

హార్యధ నుర్ధరసమర్చనానంతరమున్॥ 
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క్ష 

వ 

రా 

[పమథేం[దలోకమునకు౦ 

(బమద(బున6 జని తద ఘిపంకరుహద్వం 

ద్యమునకునమస్మ్రతులు సే 

సిమ హేష్టతనిష్టగోష్టి సేయుచునుండున్ ॥ గ్ర 

అట్టు లుండియుండి హరసపర్యాకాల 

మరుగుదేర నవనికరుగు దెంచి 

లింగపూజనంబుసాంగం బుగా. జేసి 

మజియునరుగుగొ ష్టిమగ్ను (డగుచు॥ 7 

ఇట్లు ముప్పొిద్దువచ్చుచుం దోవుచు నచ్చటచ్చటికి నెద్బుగుంది 

యిచ్చ వచ్చినట్టు సంచరించు సమయంబున॥ 8 

భా వత్పోంద్భృవమానమరి నిజసద్భ క్రిం (బహృద్యార్ధమె 

యీవిశ్య్వంబున కన్న నంది బస వాధీశాఖ్య( గభళ్యాణమం 

దావిర్భావము నొంది భ క్రివివకుండై నట్టి తద్భ కిస 

ద్భావాంభోనిధి యుబ్బి వెల్రివిరి సెకా ద్యావాపృధథి వ్యంతయుకా॥ 9 

బసవమం,తీ(జూడ భ క్రినేకాంతరా 

మయ్యక టకమునకు నరుగుదెంచి 
తనదురాకబసవదండేశు( డెజు(గక 

యుండనున్న యంతనొక్క నా(డు॥ 10 

చిప్పుకొశులతోడ శివమందిరంబోక జై నుఠడుసార(గందాలోననుండి 

యేకాంతరాము(డాలోకించియోరోరి యీపాతకమునకు నెట్టియవధి 

గడ పంజొచ్చితి తప్పుగలదని చెప్పులువిడిచిసా(గిలి మొక్కు విశ్వపతికి 

గాకున్న యమదండఘట్టన తప్పదు ధృతింజెప్పకాళ్ళ నిల్నితివ యని! 



994 

ell 

క్ర 

ఛం 

క్॥ 

క్ర॥ 

క్ర 

శంకద కి, నిరఠసంధథులు పీదులంగ 

నణికివెతు నన్న వెఅవ కత(డు 

దికు,_గలిగెనే(డు ముక్క ంటిగుళ్ళకు 

నింతయా[గహాంవ నేలవినుము।॥ 

గుడివసతియె వేల్పులకును 

నెొడయ(డు జె నుండు నుడుగు లుడుగుము గాదేం- 

బడయుము దల యిచ్చి మగుడ 

మృడుఘనతయు నీదుధృతియు మెచ్చ(గవచ్చురా॥ 

ఈలీలం బరవాదిపల్క_ విని యయ్యేకాంత రామయ దు 

శ్లీలుళా సీని వధించు పెంతవని మచ్చీరంబు ఖండించి స 
wl 

జాకీ స 

లాలిత్యసితి, |గమ్మరం బడసి లోలద్భ్భ తి జై నాలి ని 
రా థి (టా ద. 

ర్మూలో త్పాటన మాచరింతు నుసి మూర్గుం జూచి తా నిటనెన్॥ 
wp) 

శిర మిచ్చి వడయు టిది య 

చ్చెరువె పరవాది వినర శివభ క్రజనీ 

త్కరమహిమ మహాకాలు(డు 

హరునకుశిరమిచ్చి పడయ(డాంబూరదా॥ 

ఆ వార విని యెతేగి శివ 

దేవున కిచ్చినశిరంబు తిరుగ( గొనుట పా 

పావహ మని కటము లదర 

వావిరి గోవింద భట్ల వాడితనిష(-॥ 
© 

తనదుదలదజీగినిష్టం 

[(దినయను(బూజించి సూండుదినములంమీ6ందల 

జనులెటు(గ వేజేయొక తల 

ఘనరతీ(ఖడ యండి పెక్కుకథలేమిటికిధా॥ 

12 

18 

14 

15 

1H 



షష్ణాఖ్యాసము 
శ 

సీ 

ఆ|| 

క॥ 

An 

క | 

అది విని యొకభక్తుం డపహాస్య మొనరించి 

యహహ మూన్నాళ్ళున కభవు( డచట 

లేక తా నెడనుండెనో కాక చచ్చెనో 

యనుచు మొరటదవంకయ్య శంక 

నజిమజి; దనతల యట్టకు, బావంగ 
నప్పుడు మొలవంగ నదియు( దజుగ 

మజీయును దబుగంగ మతీయును మొలవంగ 

మొలచెడు తలయునుడులుచుదలయు 

తబు(గకుండె నత(డు తజు(గనిభ కిమె( 

బూన్బుతలయు బూన్ఫు( బూనుతలయు( 

బూన్చి నట్టి తలయు( బుటినతలయును 
ట నో 

బుట నున్న తలయు: బుటుతలయు+ 
(జ) ft 

తతిగిన దణుగని తలయుం 

దణబుగకయును వారుని(దాన తార్కొ_నుతలయుం 

గలక౦ఠు( బొదవు శిరమును 

వదలుచు హరుమీ(దివంక [వాలెడు శిరముకా॥ 

కన్ను లార్చుశిరము గాదనుశిరమును 

నుజికియుజికి పడుచు నొరగు శిరము 

నాశథలద్యయమును నార్చునట్టి శిరమ్ము 

నసుచు నాను మాటలాడుశిరము॥ 

బొబ్బలు వెద్రైడి శిరమును 

గబ్బితనంబున నుమెశు. గలయుశిరము పె 

ల్లుబ్బున దు శెడుశిరమును 

గొబ్బుననగి నాల్క_లర్థి( గోయుఢిరముకా॥ 

829 

18 

19 

20 

21 

22 
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క్ర 

చ॥ 

లే॥ 

క॥ 

మ॥ 

వ॥ 

బసవప్పృరాణము 

హరువెక్కిరించు శిరమును 

బురహరు(బాడెడు శిరంబుభూతేశ్వరుతో( 

బరిహాసమాడు శిరమును 

స్మరహరుదీవించుశిరిము శరణన.శ్రమ ౯॥ 

వదిగొని యీ శ రుం దెగడువ క్ర్యము నవ్వెడుమోముకాస్త్రము 

ల్పది వెడుమ సకంబు పురసంహరు. దా(కెడును తమాంగముకా 

మదనవిరోధితో మసలి మార్కొ_నుశీర్లము సాధులీలలడా 

బదములు నాడు మౌశియును బాపు భళా యనునట్టిమూర్ణముడా॥ 

పందచా యని జంకించి భవుని బలుకు 

శిరము నట్టుల హరునీ, బూజబీంచుశిరము 

నగుచు గుడీ బిక్కటిల్రిడు నంగజారి 

విస్మితుం డయి యందు వినంగ( బలి క॥ 

ఓరోరి వంకముక్కున 

నూరుపు నెళ్ళది(క నేల యోడితి నన్నులా॥ 

వారక వేడెముబొతురె 

వీరథవా భ కిజూడ విన నావశ మె॥ 

ఆనుచుకా శంభు(డు వంకతం దెకర మత్యాస కిమెం బట్టి త 

దృనశీర్హంబులు స్వీయకాంగమున నంతర్థాన మొందింప స 

న్మనమం దెంతయు శంక దక్కి శివుతో మాపంకమై గెల్చె న 

న్న నిశం జిప్పెడిదెమి భక్రిగతి జైనా నీ కగమంబురా 

28 

24 

29 

26 

27 

అది యట్లుగాక ఖీకరాకొరు లయినయేడుగడవారలం బాలురండోలి న 

శూలిభకృలమహిమ వినుము॥ 28 



షష్టాశ్వాణము 
ర్ట / 

తిరునావురిక్కొసి కథ 

క॥ తిగునావురక్క సీ యన( 

దిరముగభూవలయముననుధృతినుండు జినో 

త్కరుండన్నునికిని గడుని 

ర్భర తరము శూలకుట్టు గక్కున(బు టై౯ా॥ 29 

క॥ ఆనొప్పికోర్వ(జాలక 

జై ననరు(డు మిగులనొగిలి సంకట మొండం 

గానతనితోడబుట్టును 

దానచటికి వచ్చి కని యతని కిట్టనియెకా॥ 80 

క ఈమం|తతం తములలో 

నామాలములందునిదిదొలంగదు | బతుకం 

గామది(గలదేనభవ 

(శ్రీమం్య్భతముమణుగుసా రుము శ్రీ ఘమతొల(గు౯॥ 91 

క॥ _ శివభకాను[గహమున 
శివభక్తుండ వయిన శూల చెడుటయ కాది 

ష్షవిశిష్టఫలములనునీ 

వవశ్యముగ శివునిబంట వయ్యెదవనుడు౯॥ 32 

చ॥ ఆపరిమిత పమోదమున నానతి భకుల సంన్మరించి మం 

(త పఠనవూర్వకంబుగను రక్షధరించిన మాత శూలకు 

ట్లుపశమ మొంద నివెజ(గు నొందుదు నమ్ముని యమ్మృగా క్షికి౯ 

నిపుణత (మొక్కి నీకతననిల్బె నిం కిప్పుడు నాదు పాణముల్ ॥ రికి 

వ॥ అని యతం డాత్మ నొండు(  దలంపక శ శిఖండ మం డనకృతాభ్యను జ్ఞా 

డయి యావగలూ రను పురవరంబున కరిగి యందు॥ SY 



§9§ బసవప్పరాణము 

ఉ॥ పంకజమెన వంకజముభాతి రతి౯ా వెలివాడలోన ని 

కృ్ళంకత నుండు ధన్యుండగు 3 వంరూద్వహు। గాంచి పాదప 

ద్మాంక తలంబునకా (ఒణకతుండై వినముఖ్యు,డు నిల్వ సంవిధా 

ఢ్యంకరణుండు గాంచెం గరుణార్డ 9కటాక్షనిగీ క్షణంబులన్ ॥ క్రిస్ట్ 

వ। అనంతరం బాజై నగురుం డాకుమారు గరుచరణభ క్రిపరుం గా(జే 

యనాయ తవడి కరుణావలోకనమా తంబున( బురాకృతదుష్కత 

వంకంబు పొంకం బింకంజేసి విసకుసుమసంభవన్శిపశ సలిఖితం 

బులుగ శిఖిశిఖాసితభసీతంబు నొసల నొసమ-ంగా( బెట్ట భకిసం 

ప త్రికిం బట్టంటు గట్టి శివతీర్ణసం పూర్ణక లశ పుణ్యోదికాభి షెక పూర్వ 

కంబుగా లింగసంస్కాారం బొనర్చి పొంచఖభౌతికశరీరంబునుం బాపి 

యంచిత శివ హ సిమ సక నంయోగంబుల ధరించి యంలింగ మంగళ 

కియాకలావదేశంబున నిత్య సత్య |వనాద సంగతాంగుం నేసి వాయు 

(పాణగుణంబులం బొసంగుపజచి లింగ|పాణసంగగనిష్షూ గరిష్టం జేసి 

శుద్దచిన్మ యజ్యోతిరుద్చాసకంబును న థన్ర బుద్ధివినా శకంబు నై గ సిద్దిమం త 

పపంచంబు( (బసిభ్రంబుగా ( దెల్చి కేవల ఉవన్ము తహేతుభూతం 

బయిన మహినీయ శివ రహస్యార్థంబుగా నెజింగించి స్వీయదయాప 

యోధి(దేల్చి సద్యోము క్రికరభ క్రియు క్తి సంవేతం గావింవం దిరునావు 

రక్క_సియుం బరమశివాచార పారవశ్యంబున॥ 

మ॥ హరభ క్ష పతతీం గనుంగొనిన సాష్టాంగ (వణామం[ుల, 

విరచించుళా స్మర జిన్మ హూత్సవము చెల్రింపం౧. బింపు ణి 

స్పుర ణాలంకృతి వను వాహనములం [వూజించు హృదా కోనూ 
ఈ) నాతో 

వరక్ళత్యంబు లు సేయు శంకరదద్వంద్వార్నునాడినముల్ ॥ వ! 

తే భూతిరుదాక్షధారణో పేతపూత 

గాతు(డై ౩ వసతి 9 యల్ గడుపుచుంద 

జైను లందజు6 గని యన్యసమయు(డయె 

వీని నేనుంగుముందిల వేయవలయు॥ ల 
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చ॥ 

క్ర 

వ॥। 

క్త 

క్ష 

ఆని థీను లమ్మ హామహాని నప్పుడ పాశనిబద్దు( వేసీ వ 

చిన నది ముటనోడె మదసింధుర మామహిమాఢ్యు x భక్తునిం 

గొనియును డీకొనంగలదెః? "ఘోరవిషం విదిరి తవోక త్ర 

ద్దనవిష మేమి సేయు? పురఘస్మ ర సేవకు నెవ్యిధ౦బునకా॥ 89 

జ్వలదగ్ని జాగలలలో 

పల(|దోయుడు వహ్నియారభయదా*లటి 

హ్యలుచిదిమిన హరుభక్తునీ 

కొలదియెణిగియెతిగికాలుకొనునేధిభియు కా॥ 40 

అట్టు యెన్ని దుర్నిమి తంబులు పన్నియు నయ్యంతకాంతకు భక్తుస 

కుం గృతాంతాలయంబుం జూపనోవక యితం డలిగిన( దమకు(జావు 

దొలంగగ నుపాయంబు గలుగదని జనము ఇందు తదేయదివ్యపా 

దారవిందం౦ంబులకు శరణు(జొచ్చుడు హెచ్చిన సమచ్చరంబు పెచ్చుము 

చ్చుమునింగి త తొల్రిటిలాంఛనం బెల్లం బల్ల టిల్ల భస్మరుదాకాది పంచ 

ము! దాము దితులం జేసీ రౌ|దోదేకంబున( (బతిమలవిట తాటనం బార్చి 

వసదు లన్నియు వచ్చి వందరలాడి జైనసమయ కోలా హలబిరుద౦బు 

గె కొనియెం గాదె మాతిరునావురక్కని వెండియు॥ 41 

జలములముముంపుడుబహుజల 

ములతనికిరా జానుదమ్నములునయ్యెసరి 

జ్ఞరధరుకింకరు జములలు 

చలములునొందింప(గలవె? చర్చింపంగ ౯ా॥ 42 

ఇరుషడంశారి కథ 

రీ చల్ల త్తిరుదా 

రూరడా మారారిభ క్రియక్షుం డిరువదాం 

డారి యన నుండు నా యస 

చార్మితము వినుము వృద్ధ జైనులచేతన్ ॥ &8 

ఆతండు జాత్యంధు( డట రాంబోలేమి నభ వాలి 'షేకార్థమంగ జాం 

గుడిచెంతనొకబావి యొడికంబుగాషదవ్య గుద్రలితట్టయు(గొంచునేంగి 

(తవ్వుచుందద్వాపీదరినొాక్కగసికయు లో నొక్కగ సికయుబూనిపా తి 

యారెండినొక (వగ్గమనువుగా బంధించి దానివెంబడి బావిలో నిమన్ను ॥ 
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అ! 

క్ర! 

బే 

ణా 

బసవపురాణవ్వుు 

వెలువరింపుచుండ ఖలులు జైనులు గాంచి 

విఘ్నములు ఘటింప వెజవ కత(డు 

(తవ్వ గసికయుగముదగత( బెజీకి త 

ధుణము( దెంఫ నతడు కుపితు( డగుచు॥ 

మృడు చేత నపుడ కను(గవ 

వడసి జనుల నెల్లంబడ లుపజచి వసదులం 

బడగదోయింప(డెమున్ని 

ప్పుడమినిరువదాండీ దుష్టపుంగవమణియున్ ॥ 

పిళ్ల నైనారునకు( బార్వతి పాలిచ్చిన కథ 

శ్రీకాళి యనుపురి శ్రీకంఠునికుమారు 

నంశంబుమూరియె యలరు నన(గ 

నొకశివ |బాహ్మణు నుదవసితంబున 

నలి బుట్టె బిళ్శనైనా రనంగ( 

బెరుగుచు నుండంగ( |బేమతో నొకనా(డు 

చంక బెట్టుక పోయి సరసిదరిని 

సుతు డించి తద్వారి సుస్నాతు( డగుచుండ 

నవ్వేళ నుడువీధి హరుండు నుమయు 

మహిత మణిమయదివ్యవిమాన మెక్కి 

చనుచు సరసీతలంబున సంచరించు, 

బాలకుని గాంచి జగద౦బ |పాణనాథు 

తోడ నిట్లను ననుకంప తొంగలింవ॥ 

ఆల్హాబాలు (డు మాషకీనసుతు( డట్లాడంగ; బాడంగ వా 

యుల్తం బెల్ల(గరంగె( జన్నుంగ వ బాలుబ్బె6' దద్భ ఇజద్భ 

గ్యాల్లభ్యంబు ఫలింవ( బాల్లుడిపీ యా కన్నాతునందా(క( దే 

రల్గాడింపక యుండుమీ యని పతిం (బార్థించి తా నర్భకున్॥ 

శీర 

4&5 

47 

48 

49 



షషా 
@ 

తా|| 

క్ర 

త్తే 

క 

క॥ 

వ॥ 

ఉ|| 

శ్వాసము 

చేర స్వచ్చి కవుంగిలించుకొని త చ్చీర్షంబు మూర్కొంచు జ 

న్మారణ్యోరుకుఠారధారలుగ స్తన్యంబుల్ పిచండంబు నిం 

డారంగా. గుడిపించి వెండీయును దీవ్యద్భర్మ పాతంబుతో 

శీరంబుల్ దయివార?!గా, విదికి యిచ్చెకా బాలుపై మచ్చికన్ ॥ 

ఈరీతి గౌరి తత్సుతు 

గారవమున శంభుభకు(గా కాంభ వదీ 

శురూడి( బేసి శంకరు 

తేరిపయికి నేగా నంగుదేరు మొగముతోన్॥ 

అంతలో నీళ్ళ( |గుంకిన యాద్విజుండు 

స్నానకృత్యంబు సకలంబు సరగ (దీర్చి 

సరసి వెల్వడి వచ్చి విస్పారదివ్య 

గాతదీధితియుతు(డై న పుతు గాంచి॥ 

ఓరీ సుతః చన్నిచ్చిన 

వారెవ్వరు నీకు నిటకువచ్చి; వజలు బం 

గారంపు( గోరయును సీ 

శ్షీరంబులు నేడ గలిగె శీ ఘమచెపుమా॥ 

ఇచ్చటి కెవ్యరు వచ్చిరి 

చెచ్చెర నెచ్చటికి జనిరి చెప్పుమ లేదా 
చచ్చెదు నానే ననుచుళా 

విచ్చలవిడిజన్ని దమున (చేయంజొచ్చెన్ ॥ 

అప్పుడాబ్బాలుండు॥ 

కన్నుల: గాణునీరు 'సెలకట్టంగ( దాశుల( (గమ్ము దుగ్గముల్ 

సన్నపు జెక్కులం గలవిషాదము ఖేదము మోము(దమ్మి పె( 

జ న్నాలయంగ;, గోర దలచదేతుల( గప్వుచు( జూచి యప్వుడ 

నన్న యదేల నన్నడంచె దల్లదెమింట రథంబు గంటివే॥ 

ఏ! 

రి0 

రి 

ర్ 

వ్ 

94 

రిల 

56 



99) సవప్పరాణము 

స్రీ అద్ది కొంభువిమాన మందుండి యయ్యిశు 

కడ మనుకాంత యిక్కడికి వచ్చి 

[పమథలోకాధీశు బడి వాయకుండెడి 

యింతి యిచ్చోటికి నేంగుదెంచి 

తరుణచం దవతంసు దాపరిచుటంబు 

కరుణావతంసయె యరుగుదెంచి 

య సమాక్షుకడనుండి యంచితాంబుజప త 

సమనే[త యిచట పానములు మోసీ స్ 

లే కొలకంధరుకడనుంచి కంబుకంరి 

యింతకన్నను మున్నిట కే(గుదెంచి 

పత్యుర శృందనాంక నభాస్యురోజ 
ర్చి 

యుగ్మ యగునొక్క్యయుగ్మలి యొయ్య బొలిఒ॥ 98 

సీ; ఉరగేందహారని యూరుపీఠికనుండి 
వరరత్మహార మివ్వలను బెట్టి 

నమ్మ హూక్షపతాకు నర్ధాంగముననుండి 

కాంకరి యిప్పాటలంకరించె 

నురుజటాజూటాంకు నొడలిలో సా(బాలు 

వరమణిమకుట యిద్ధ రకు వచ్చి 

ముల్లోక ములటేని ముందరిడెననుండి 

యెల్పలో కములకు దల్లి యిటకు॥ 90 

తే॥ వచి? కడుపార సం | ల పార జన్నిచ్చి సర్లపా[త 

పాలు పిదికిచ్చి మచ్చిక గీలుకొన గ 

నింగి మును నిల్చి వచ్చిన సీలగపని 

గూడ జనుచున్న యది యదె చూడు మనిగ॥ 60 



షమాశ్వాసము 
ఠి 

క! 

క 

క్ష! 

క్ష॥ 

తే॥ 

ఆ 11 

ఆవి పుడప్పు డాశ్చ 

ర్యావిహి తమనస్కు_ (డై మహాదేపునకు౬" 

దేవికి [బణమిల్లి స్వకి 
లా 

యావాసంబునకు సుతసమన్విత ండ గుచు౯ా॥ 

చనుదెంచి సతియు( దానును 

ననుపమసుఖలీల నుండ నగజాపీన 
సనపానశ కి( గరిగెకా 

ఘనతర సర్వజ్ఞతాధిక ౦ బగుసిద్దుల్ ॥ 

రేపకడ గుడికడకు న 

ప్పాప(డు చనుదెంచిబహుళభంగుల నుబ్బుబా 

దీపితమతి నుతియింప(గ 

నాపార్వతి మెచ్చి యిచ్చె నాపొవనికి౬"॥ 

సురియయు సువర్లతాళము( 

గరుణనొసంగ భ కిస మగతి(గకొనితుం 

బురునారదాదిగదితో 

తరముల మీజంగ6 బాడెగణకంరఠుకడలా॥ 

బాలునకు మెచ్చి యిచ్చి శ్రీకొలనాథు( 

డవని( |బతిలేని హేమసింహాసనంబు 

చెల్స నొప్పగు ముత్యాలచఆ్పరంబు 

వెలిగొడులును నక్షయం బగు నిధియును॥ 

EE 

61 

63 

64 

65 

పర మేశు(డొనగిఫవసీ(డిదండలయందలం చెక్చి_ఘనవై భవంబుతోడ 

బౌద్ద చార్వాకాదిపర సమయములకు ధూమకేతు వనుచు భూమలీల' 

గాహళల్ [మోయంగ నోహటింపకచనియుత్తుంగచోడ నియు[గభక్తుం 

గావించితన్ను సౌగతసహ|సయుగంబుగొలువంగనాబౌద్ధకులముగాంచి 

యందు రెండు వేలునభవు భక్తులంజేయ 
వారుదన్ను(గొలిచివరుసనడ వ 
3 వభ కిచేత జ్రైనమతస్థుల 

కన్ను గానుపింప( జేసీ మజియు॥ Bb 



తే 

క్ర 

వ॥ 

మథురాధినాథుని మహిషి శంకరభ క్రీ 

యగుట తత్సమ్మతి నచటి కరుగ 

నా పోలి జైన బౌద్దాదు లందబు( గూడ? 

జనుదెంచి నృపు( గాంచి మనుజనాథ 

జానసంబంది నాంగను నొక్క_బాలుండు 
ఖా 

వేదబాహ్యసమ య వితితిధూమ 

కేతువునా. (గొవ్వి యేతెంచె మనపురి 

వెడలింపవలయు నా విని వింభుండు॥ 

పలికే నుత్తుంగచో శభూపాల వరుని 

దేశికుం డట యితని నుదష్భ తి మెజయ 

నూర కూ ర్యెడలింపంగ నుచిత మగునె 

వాదమున వారి నోడింపవలయు( గాక 

ఆన విని జైనమునులు పదు 

నెనేమిది వే లొక. మొగిన యే(గియు నబ్బా 

లునితో నొక(డై నను గీ 

లోన నోపకపోయి రానతనను లగుచుజా॥ 

బసవవురాణము 

67 

68 

by 

ఆట్రతనీచేతం బరాభూతులై యపాయలీతులైన జై నపీశాచు లమ్మ 

హాత్ము మందిరంబున నర్ధరా్శతిసమయంబున నగ్నిం దరికొల్ప నది 

యును దదుదవసితం బాహుతి( గొననోహటించి ముందర నిల్చినం 

గదియం దిల్చి యోరిహవ్యవాహ మదీయగేహంబు దాహం బొనర్చ 

వచ్చితె మెచ్చితి నిన్ను మున్ను మావీరభ[దుం డచ్చి దరి దో।దే 

క౦బున జిహ్యలు గోసి విహ్యలం జేయునపుడు తప్పినొద్బు మిగులు 

ముక్కిప్పుడు చెక్కించుకొన6 దలంచితె? దానికి మంచిదయె మీ 
జనులశ క్రియు కిం గనియెదు గాని యీ పోలిభూపాలు మేను సొచ్చి 

ఖాపంబు హెచ్చింపు మీతప్పు గాచితి; వే చనుమన ననలంబు మహో 



షష్టాళ్వాసము లీక 

(బసాదంబని యతని యనుజ్జ శిరసా వహీంచీ యతనీయడ కేతెంచి॥ 

స॥ అనల ముజ్జ్యలరూవమై వచ్చి భూపాలు 

నుపతాప మొండింప నోర్యలేక 

నేలమంచంబున( గూలంగ( దతృతి 

నుపతాప మొందింప నోర్యలేక 

నేలమంచంబున( గూలంగ దత్సతి 

మంగయ క్క_రసి యమ్మండ లేశు 

సమ్మతి6గా జ్ఞానసంబంధి( వీలిపంచి 

విపుల మోపంగ (మొక్కి విన్న వింప 
మూగి జైనుల మొత్తముల్ వినంగను నిట్లు 

లను నాఘనుండు పిళ్ళనయనారి॥ 71 

ఆ॥ యిందులోననెవ్య(డేనియు నీరాజు 

నొడలితాపముడుప నోపువా(డు 

కల(డె యనగ మాన(గలము మేమని చెప్పి 

జనులు శాజుకడకుజేరవచ్చి॥ 79 

మ॥ తీరునీ రప్పుడు స్వీయమందిరమునజా దేప్పించీ పంచాక్షరీ 

వరమం|తంబున( గూర్చి తదరణిభృద్వామేతరొంగంబునకా 
ణి 

వరుస ౯ జల్రీన రుల్జునలా వదలి తద్వామాంగముం గూడ నో 

వరభాగంబున నిన్మడించె. దనుతాపం బైన నాజై నులు౯॥ 78 

క॥ మానక వార్మం|తీంపం 

గా నినుమడియెనకరణిం గొనంగ నై నజ 

భూనాథు. డప్పుడు కడుదీ 

గానన్వుడ్లై యిట్టుపలికె నందచు విన(గన్ ॥ 74 



రశ 

క]! 

మ్॥ 

మ॥ 

క్ర 

ట్ 
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శ్రీరమ్యనే త గొబ్బున 

నారోగ మణంపవే ఘృణాపా(త్ర లస 

చ్చారి|త పిళశ్ళనయనా 
రీ రంజితగ్యాత హిమగిరిసుత తనూజా॥ 75 

ఆని నానావిధదీనవా|[కృతతులం (బార్జింప భస్మ ంబు( ప 

య్యన( బై జిల్కి కరంబు6 ద తనులతబ హత్తింలి ముమ్మారు మే 

నును దా౭కకా రుజుతోన మున్ను గః అ మేనుంబోయి సౌందర్యపాం 

డ్యనిరూఢో క్తికి? బాతు(డై జనవి స్ళుం డాజ్ఞానసంబంధికి౯ా॥ 76 

తనవామాక్షియు( దానుంగూడి ధర పె దండ|వమాణంబు ల 

త్యనురాగంబున నాచరించి యుచితోదుత్స త్కియల్ సల్నం గై 

కొనుచుకా జై నుల(జూచి యింక మము మారో» శ కిమీకున్న నం 
దునకై నం జనుదెండు మ్మీపతిభ వేతూలింతు రా(జాలినరా॥ 77 

అనియో జై నులు మాటల( 

బనిలేదిశ మాకుమీకు( (బతినవినుండుమ 

జిన శివనామములనుజీ 

టను వాసీహుతాశుముఖము నమర(గవై వస్ ॥ 18 

ఆఅరిదు నివరిసీటి యగ్న్ని( గొలకయుండు 

వారె గెలిచినట్టివార( లన(గ 

నవనినాథు( జూచి యాజ్ఞానసంబంధి 

దానికేమి భ క్రిన్యూన మగునె॥ 79 

పసీ(డతో నొక కుక్కు ప్ల్లు దూచినఏ[ త: 

బసీ(డికి నయ్యమ్ము పొటి యగునేె 

పొలకావడికుండ బరవున కొకవంక 

తోలు పెట్టిన తోలు పొలసరియె 

మలయ జం బొకవట్టిమా(కుతో ( బడికట్టి 

తూచి(న నదీ దానితోచి దగునె " 

థీవమం[త లెక్కతో జినమం|తలెక్క_యుం 

గూర్చిన నది డీనికొల(ది యగునె॥ 80 
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ఆ॥। 

ఆ|| 

క్ష 

క 

శ॥ 

క 

యనితలంచి చీటి యప్పుడుశివయను 

నక్షరములు రెండునై దునేండ్ల 

శిశువు వాయు వారిచీటియు నదియును 

మాన వేశు( డగ్నిలోనవై చె॥ 

అట్లువెవ( బూనినంతనే సురసుర 

కమలె జినులబీటి (ప్రమథనాథు 

పేరిమంతలెక ,_ వారిజహితు(గన్న 

కమలదళముభంగి(గానంబడియి॥ 

తలచచ్చితొ(క చావక 

మెల(గెడుగతిజినులుమజియు మేకొనిముమ్మా 

గ్రలకొని గెలిచిన గెలుపని 

దొలుతటిగ తి(జీట్లువాసిదు స్తరభంగి౯॥ 

కొవేరీమధ్యంబున 

వెవంగా నేటి కెదురు వచ్చినమం తం 

బేవిజయ లెక ,_ పోయిన 

దేవిజుగుడులెక్క యనుచు( డెగునబల్కు ౯॥ 

వినిశెవాగణి ధరణిపు( 

గను(గొనికోమటిని బొడు వ(గానింకొకమా 

ర్ననుబొడువు చూతు( గానీ 

యనుగతి జారినను నిడురనవనీ నాథా॥ 

ఓడినవారల సిందు 

చూడంగా( ద పలోసాహూలంబులనో 

నాకడ తీవియింపుము నృప 

చూడామనియనుడు రాజుసుముంఖుడ చుగున్ ॥ 
ఫ్ర 

$87 

dl 

Bd 

85 

86 



838 

క్ష 

వే 

మ॥ 

మ॥ 

ర్ || 

జనపతియుత ముగ చదికిం 

జని తన్మధ్యముస రెండు నిగా వెవరా 

బినలెక్క యోరవోయెః 

మనసిజహరుమం తలెక్క నది రెదురెక్కె4 ॥ §7 

ఈయిల జినుల |భమిం చెడు 

మాయలు మం|తములు శంభుమంతముతో న 

డే యని పొగడ(గ నానృపు. 
బాయనిహర్గమున శంభుభక్తుం జేసెన్॥ ర్ఏ 

జే 

అట్టు చేసి పదునెనిమొది వేల జైసమౌనుఒం బొదివిపట్టితెపించి మున్ను 

గలసిరియా అనుమహాత్ముండు సీయించినయినుపతొ ట్టులం గాల్సించి 

యందుల గిందణజందివియించి యిద్రరణిం విరువూరు మహ తంబు 

(పతిష్టించుట విమటలేదె। పము తేలే ఎలెదు? జైన! వెండియును 

వినుము ॥ 89 

నియుమారు వష 

నీడుమారుం డన నొక. భూవత్తి భ వాసీ పాద ముండు నె 
ఓ! 

ల్లెడం దా నేలెడనట నేల జినులం గాంపుండంగా నియ? 3 

యె డ దక్కం ధరణీతలంబు జ'.భూయిష్టత ముం బొంద స 

ప్పుడ తద్భూపతి యట్ల జై నమయమై వోయంజుమీ సర్వమున్ ॥ 90 

అని చింతింపుచు నునా భూరవమణుతో Wu Nobo చ 

డని స్యబ్బాత్ము నిం జ కోసి జై ను ఏసకూథ్య! హేసంచె యి టి 
జూ 

ట్టు టింపీించె ఒసనంగ.6 దా విని యనల. “0 ఖై నపహా గౌర్తఆదునం 

బననసనంఘంబుల' బీల్వ(బంచి పఠికెం బి తంబు అ లూటాచ౮ు॥ శ. 

మీ రింతకాలమును శు 
త్యారంభము లుడిపి యాజనొంత రశాష్ట్ర 

స్యరమతంటుల మా|పజ( 

గాజియ( బెట్టితిరి వరము గలుగడ యుంచెగ॥ ర్ట 



టసవపురాణము 

క 

క్ర 

క్ర 

క్॥ 

(శుతిబాహ్యులార సన్నుత 

మతిహీనమనసు, లార మపహి( బశుకర్మా 

నింతునొకనిని సర మునకు( 

బతిగాందల(తురు దల(పరువకుపతిభరమున్॥ 

పొసగని శూన్యపుబోధలు 

బసవడిభస్మములె; కాని పాతకులారా 

మసలుచు నదై్యైతోక్తుల 

నసమరక రచింపుచుండు నంత్యజులారా॥ 

సదమలవిజ్ఞానము లో 

వదొల(గి యజ్ఞానబోభవారధి( (దెళ్ళకా 

మదిందల(పుచుండు ద్యేషా 

స్పదులగు మీనెత్రి బండ పడ్రట్రయ్యున్ ॥ 
a౧ 

అదియెట్లన్న కా శంకరు 

సదమలభక్రుండు జ్ఞానసం బంధి యనరి 

బొదలుచు( బాండ్యక్షేతిపతి 

సదనంబున కరుగుదెంచి సతతుడగుచుకా॥ 

సకల పమాణదృష పత్యయంబుల( 

గాలకంధరు జగత ర్త గాగ 

సు పతిష యొనర్చె సుగతాతిమతముల 

పేశైలం దుడిపించి పెద పిన్న 
లొరొ ల్ 

లెలర[ బటించి యినుపతోటుల( బెటి 
౧ టు ట్ర్ 

యుపొండుభూపాలు నపడ యభవు 

భకునీం గావించి; (బతుకంగ వలతు( రె 

లగు నిటి మామారవెరిదెన॥ 
౧ ట టు ఆ 

880 

93 

94 

ర్తిల్ర 

96 

97 



840 

వ్. 

ద్వ 

క్ష 

వ॥। 

క్ష! 

చ॥ 

శే 

కొలుపు నెలమితోడ గొలువక వచ్చిన( 

గాలి నటి యన్పహూలములను 
[జో 

దలలు |కిందు గాగ బలిమి మై దివియింతు 

ననుచు ఖడ వాను డగుచు. గడ (గి|| 
fh అజాన్ 

ఈనిడుమారభూమిశతి యించటి( గాల్చిస యిస్బదుకౌలం' 

మానక (గుచ్చు నిందు కనుమానము లేదని యాక్ష్షణంబుటలో 

మానినధీడి జనమత మొలక ధెరూ ము పెలగిల ౪ 
ఆ రొ బూ లి 6 ల కా 

వానుగుతెనం. గాంచి వినవా మును సంవిదగర్ల యర్హతన్॥ 

ఓరీ జిన! మజీ వినరా 

శ్రీరమ్యుం డగుచు నల్ల బెల్తని తిరువా 

రూరన్నమినంది యనం 

గా రాజిలు సు[వశంబు గడుప్పుచునెపుడునస్ ॥ 

ఆ (వతం బెణిదనీని॥ 
ఉట 

ఊళ రెల్స( దిరిగి యాజ్యము 

ధీరత నార్జించి వేయుదివియలు దిగములె 

మారారికి నర్చించుచు 

సీరీతి !వతంబు( బట్ట నేపారంగడా॥ 

జడమతితోడ నప్పురము జెను.ం మొ ముకి ముప. 

100 

|. 

మృడుశరణుం డితంది, యితనిం బుఎ సుందర యంద వేజి యొం 
ఇ ఖో ఇష” లో తా జ్ ఖా * గ క ఖల అ డెడ కెడరింపంగావలయు నెయ్యది గ వతాయ మంచు దా 

రుడుగక పెక్కు చంవముల నూహయి ఒర్పుచు! బని రందిఆలి= ॥ 

ఆల్రపాడ్రుడిలో నత? డికుదివంబు 
దీపములు వేయు ముటింగు. శాపలముస 
నేయి( బోయకు( డీ యన్ని( బోయ రట 
నూర నెయి పోయకుండిన నుండ( డతండు॥ 108 



ఖసవపురాణము 

క్॥ 

చ॥ 

వ॥ 

క్ర॥ 

క్ 

క్॥ 

&i 

అనినిక్సయించియాజ్యమ 

తనికిం బో యకు( డటంచు(దమపురి కెల్ల౯ || 

వినుపింపనేయి యొకరయి 

ననుభబోయకపోవ' (బాణ నాథునితోడ ౯|| 

మృడుప్పర మెల్ల( | దిమ్మరిన మేలిఘృతం బొకయింతరాదు మే 
౧ 

స్విడుతును నిత్యదీపములు వెయ్యిటిలో నొక టారెనేనీ; సీ 

యడుగులయాన యన్న నత డా తనిదార్హ్య మెటుంగ(గాన న 

ప్పుడు నిజరూప్ప దాల్బుకొని హోయెనమితుని యగ వీథికి ౯|| 

అటు (ప్రత్యక్షమై హరుడు నందికిటినియ ॥ 
గా కలా మిక 

మును వరదసోము( డర్హ్యం 

బున దీపములె త్రినట్టు భూనుతమన్మ 

జ్ఞనవాపినీట దీపము 

లొనరింపుము నీవతం బసూనత(బొందుడా॥ 

సీయను వెజబు(గకయి ట్ర 

న్యాయము(జేసినజినాలయంబుల పశువుల్ 

మాయంబయ్యెడుమనిహరు( 

డాయతమతినానతిచ్చి యరిగ కాసరగన్॥ 

హరు( డానతిచ్చి నట్టుల( 

బర మానందంబు( బొంది భక్తుండు దీఫో 

త్క_రముకావాబజలంబుల( 

బర గింపుచునుండెభ కిపరవశు(డగుచుకా॥ 

అప్పుడు జైను లిండ్ల( గల యావులు నెన్పగొడ్డులుం 

దుప్పున( దూల జచ్చి ధర దుప్పుడు రాలినరీతి( బోయినం 

దప్పదు నమ్మ హాత్మునకు( దప్పొనరించుట నింత పుస్చె నం 

చప్పర మేశభక్రుకడ కందణు( బోయి నమస్కరించిన ౯|| 
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§42 

క్ర 

ఆ|| 

క॥ 

క్ష 

అసద్భృశళక రుణాలో లత 

బసులకు( (బాణంబులిచ్చి పొద్ధజనులకు ౯ 

వెస కి .గజుది కకం 

బొనంగుటము మ వినవెజై నయోరిదురాత్మా ॥ 

సాంఖ్య తొండని కథ 

వెండియు విను సాంఖ్య తోండండు సాచోడ 

మండలంబున శాంతమంగ యన 

బరగువురంబున బొద్దు లంచలజు జనిం 

చినబుద్ది పెంపున విరత ( డగుచు, 

దొలిమేనితనతపఃఫలమున శివత త్త్వ 

నరవాసనావంశపరత( బొదలి 

భక్సుడ నై నసు |బదుకంగనియ్యరు 

భక్తుండ( గాని నాబతుకదెల? 

యాీాశ సీదుభ క్రిహినుగర్భంబున 

నన్ను. బుట్ర( జేయ' జన్నెయిట్లు 

మజచితే మొకాకమలదారులిండ్లను 

మలవిముక్తులెట్లు మెల(గువారు॥ 

ఆమడ రెండామడ నీ 

సీమ౯ా శివభ కి పేరు, జెప్ప రిక వినం 

బో మెన్నండును వినమది 

యే మున్నానరించినట్టి యెనరినఫల మో॥ 

పండినరతినిను(గొల్చుచు 

నుండు నుపాయంబుగాన కురగాంకితజా 

ద్దుండనయియెట్లు శుతివా 

హ్యుండ నగుదున నెడిచింతయుడివోదెప్పడు౯ ॥ 
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వ॥ అట్టుగాన నెట్టైన జైన బౌద్ధ చొర్వాక దుష్పథంబులు మూ(డును వేద 

బాహ్యంబులు గావున వాని నిర్మూలనంబుగావించు నంతకు నంత 

కాంతక నిన్ను ము,ప్పొద్దు మూ(డేసిణాల రువ్వం గల నదియ నా 

వతం బనియట్ల సేయుచుండె, నయ్యెడ ॥ 115 

మ॥ అది యేనాళ్లును వారలేనికిని జూడకా రాక యూటాడు నె 

మ్మది నయ్యేనుదినంబులుం గడపి యామర్నాటిరేపాట( బం 

చదినాశ్శంబులుం రహప్య(గా( దలంచి చంచద్భంగి( బాషాణముల్ 

వెదుకం జొచ్చెను లెక్క పెట్టుకొని యావిర్భూత ఖేదంబునకా॥ 116 

అ ఇట్టులే. యేరి యెన్ని జాలీ సిన 

సీవు తెమలి పడవు భావజారి 

వేసివేసి యేను విసికి తినిక నొండు 

చాలుననుచు( బెద్ద చావుజాయి॥ 117 

వ॥ ఎత్తి నెత్తిపై వేయనున్న కన్నెణింగి॥ 

ఛ॥ అది హరు? డాత్మహ స్తమున నల్పటు వోవ6గ( దట్టి సంయముల్ 

హృదయపదంబుకం గను మ హెష్షనిజాకృతి మో9ల నిల్చి వే 

డెది భవదిషమెన పద? మిచ్చెద మెచ్చితి నన్న నాత(డ 
(AN 

మ్మ దనమదాపహ ర్రకు సమాదరణంబున (మొక్కి యిట్టను౯॥ 118 

చ॥ హరి విరు లంతవారు భవదాదియు నంతము( గానలేని ఢీ 

యురుతరలింగమూ ర్తివి సమున్న తసన్ని గమాంతకావ్యము 

ల్యరుసగ నిట్టివా(డ 'వనలేవు నినుకా; ఘనలింగమూ రికా 

స్ర్రరచిరవేదముల్ వెదక(జాలవు సీ నిజలింగరూపము౯ ॥ 119 

చ॥ సనకసనందనాదిమునిసంఘము యౌగిశ కిం జూడ6 ద 

స్మ్ముల కందరాని పరమం బగు చిన్మ యచారులింగమూ 

రిని గురు శేషవాసుకి సరీనృపకీ ర ర్రితకీ రి లింగమూ 

శ్రిని నిను. గంటి మంటి, గలదే మణి యిష్టము వేజె వే(డ(గళ॥ 



క్రీశ 

ఆ1। 

క 

క్ర॥ 

క 

నల్లెమొగ్గల వేయు మదనునిదెహము 

వేడిగా జేయుట పాడి గాదె? 
జాలళ్ చిన నన్ను నోలి( బాలించితి 

కరుణారసాకరకలిత బుద్ది 

హితము సహితమును నుతియును నిందయు 

స్మరహర సీ కొక్క సరియ కాదె? 

భ కవత్సలత( బరాత్నర భవ భర్గ 

ము క్రివల్లభ దయామూ ర్రిమూర్తి 

వగుట మున్ను నిన్ను నగ్గించు మలహణు( 

డట్టు లపహసించి యమ్మెనయును 

నొక్కరితి నిన్ను. దక్కంగ గొనిరె కా 

వున మహేశ నిన్ను మనువ వేండి॥ 

ఈళతాయి పావురాయిగ 

ధారుణి నీగుళ్ళ నెల్లందగ నిల్వంగ మా 
ణు 

రారీ యను[గహింపన 

నారాజధరుండు పుడమి నట్టుల నడ పెడా॥ 

నునమున నలుగుచు (శుతివా 

హ్యనరక కూపాయనంబు లగు మీమతమే 

ఘన మని మొజి/గెడుచెడుగుల. 

దునుముట వినవొక్కా సాంఖ్యతొండ (డుజై న 

కోవూర మజియు (బహ్మయ 

నా వినుతికినె క్కై శంభు నమ్మి నళశరణుం 

డావీటిలోన( గల జై 

నావలికిం దనకు దర్క్శ_మైనం బెలుచుగా॥ 

122 

128 

124 
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క॥ హేతూదావహరణాదుల 

నాతులువల గెలువవార లంత(బొక 

త్యాత తముగనొకవటభూ 

జాతంబుం జూచి శంభుశరణునితోడ౯॥ 127 

చ॥ పలికిరి వెండియును జినులు ప్యతము లన్నిట నిమ్మ పీజము౯ 

నిలువున సీజుచే సెదవొ నీజుగ మే మొనరింప( (గమ్మ జికా 

మొలవ(గ జేసెదో యకట నొక్క_ట నిల్యుమటన్న నపు న 

వ్వాలయము(గ మాకు(గాల్బంగనయు కముకాల్పు,డు మొల్వ(జే సెదకా॥ 

చ॥ అన విని మం|తతం|తముల నావటభూజము(గాల్సి రజ్జినుల్ 

మనమున వారిమం(తములు మందులు మా(కులు దీరికై న( గె 

కొనకయ భూతిచల్స నది గొబ్బున నెప్పటియట్టయుండె; నుం 
డిన నది గాంచి మీబినులు డించిరి పంతము లంతమీ(దటకా॥ 129 

క్ర కోవూరివసరు లన్నియు 

వావిరి( జిరిపించి జై నవర్గంబులు వా 

పోవ(గ జముప్పరికనుపం 

డే? వినవే। (బహ్మదీర, డేవన జై నా॥ 130 

దేవరదానయ్య కథ 

క॥ ధరమజియు బొట్లచెరు వన( 

బరగుంబురి; జినులుతామువది వెల్తాలు వ౯ 

గర మొప్పు నొాక్కజైనుం 

డురుమతి దేసింగుబల్పహునకుంగురుడై ॥ 181 

క॥ సప్తతి శతజినవసదులు 
గు పంబుగ( జేసి నృపతికుంజరునకు న 

త్యాపుండపోలెజి సం 

తృ పి యొనర్చుమని బోధదినముంజేయున్॥ 132 



040 

క 

వ॥ 

చ॥ 

SH 

దేసీంగ బల్ల హాఖ్యుని 

శ్రీసంగళదేవి పార్యతీపతిభక్షో 

ద్భాసితమతియు త దేవర 

దాసయకతిభ కయగుచు( దామనుచుండున్ | 138 

అట్టుండు నది తనపతి యర్హ తానర్హ బోధాయచి త్రచిత్తుండై దుర్వుత్తి 

వ రించుచుందంబునుం బొట్రచెరువునం దచ్చెరువుగా నేడునూర్చుపస 

దులుగట్టి యనల్నగర్వనిర్వాహకుండ్రై యొక్క_జైనుండు భూజానికి 

గురుండై యిరువదివేవురు శిష్యులం గూరృకొనియున్నవా,డన్న సంగ 

తియు నెజింగించి స్వామీ విన్న యదిపొద్ద యిద్ధురాత్ముల వెంపడ 

గింప విచ్చేయపలయునని తన గురుస్వామియగు దాసయ్యగారికి విన్న 

వించి పుత్తెంచిన నమ్మవోత్ముండును నాక్షణంబువన కదలి పొట్ల 

చెరువునకు వచ్చు ఎఅమయంబున॥ (ప్రత్య 

తెరువున( బెక్కువిఘ్నములు తప్పుశం బన్నిరి యర తాధములీ 
Ll ఎ 

వరుసన వాని నన్ని(టి నవారణ సూరకుచు లెక్క. సయ ళు 

ధురగతి నేగుదెంచుడు వధూమణి దండ నమ స్పియాపరం 

వర లొనరించి తత పకు( బాత త నొందె నమందవె ఖరిన్॥ 185 

ఊచితస త్రి యాదులొనరించి యూ౭లో 

నిమ్ము గలదిడార మిచ్చి పంప 

నాత(డుండ నట్టు లయ్యూరి జిను లెల్ల 

గూడిపోయి రాజుతోడ ననిగి॥ 136 

శితికంఠుభకు, డిందు 

న్నతతిం గలహంబుపుట్టు నరనా[యడ యు 

ద్దతులు జిను లనకుండన6 ద 

న్మ త పక్షంబుననృవుండుమానిని కనియె గ్ | LAT 
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క 

క 

చ 

ఆ|| 

చ॥ 

పతి చన్నగతియచన దగు 

పతికికాసతిపతులువేణు జాడల( జనునీ 

(వత మేయుగంబునం గల 

దతివా? నీకేల వారి నాధాధీంపన్॥ 138 

ఏనా(టిబుధులు నతి వీ, 

రా?సీకుం గురులు వీరి రయమున మరలం 

గాననుపుజినులు వినినకా 

మానిని మీగురులకుం|బమాదమువచ్చున్॥ 189 

ఆన విని కోపదిపితము ఖాంబునయె నృప ఏరి రాక మీ 

జినుల నడంవ(గాని మణి చికి,_నకార్యము లేదు భ రకు౯ా 

వనితకు నొక్క_జాడన చనందగు నంటివి శిష్యదేశికుల్ 

చనుదురే వేటు మార్గముల? సాములు మెత్తురె? శా స్ర్రసిద్ద మె? 140 

నావివాహమునా(డు నీవు చేసినబాన నీవతలంచుకో నృవవ రేణ్య 

దాని( ద ప్పెదవేని తరుణి నిం కోరు నీయిచ్చకువచ్చిన( దెచ్చికొమ్ము 

విడువుమునన్నును నుమృడునిగా నన్యంబుదొడుక నీమదినొడంబడదు 

సపెలుచ( 

గాదేని నాడింపు వేదశాస్ర్రపురాణవాదత)_౦బుల వారి వీరి॥ 141 

నంచు సంగళవ్య మించిపల్కుచు సతి 

కుహక జనుల నెల్ల గుంపుగూర్చి 

వారివలపటను నవంబైన రత్న సీం 

హాసనంబు పెట్టి యం౧దుమీద(॥ 142 

తనగురునాధు జై నఘనదర్శవిదారణు నుంచి భ క్రి న 

వ్యనరుహప తనే త గురువర్యుపదాబ్దము లొత్తుచుండ( ద 

జైనులకు మం|తతంతముల( జేష్టల నిందమ హేం దజాలసా 

ధనముల మాయకంబులను దై తమ తేతరుశూన్యభాషలన్॥ 142 
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క్ర 

క॥ 

క్॥ 

తే 

క్॥ 

క॥ 

వాదించుజినుల నెల న 

నాదరమున(జూచి 'సభికు తౌదల లూ(పకా 

వేదాంతము సిద్ధాంతము 

గా దౌనని"పెన(గు శ్రుతిని కాయములందున్ ॥ 

భాట్ట _పభాకరంబులు 

నట్టుల వై శేషకంబున౯ న్యాయంబు౯ 

నెటనమీమాంసులునను 

నట్టిమతమువారు జిహ్వ్యునాడుచునుండున్ ॥ 

ఊహ (పతిజ్ఞా హేతూ 

దాహరణోపనయనిగమ నాద్యవయవయు 

గాకహారసువయోగము 

లాహానిరుపాధికంబు లనివచియించున్ ॥ 

వక్షధర్మత్వ మట్టన పక్షసత్వ 

మొగి విపక్షనివృ త్రియు నగు నబాధి 
తవిషయంబును (బతిపక్షతావిరహిత 

మయిన వక్షము( జేపట్టి మజీయు నచట॥ 

అవ్యా ప్యసంభవముల న 

తివ్యా పియులక్షణముల( దేదకయుం౦డగా 

సవ్యపదబందుసంయు 
కవ్యాహారముల జినవదనములు మాయుస్॥ 

విజిగీషుభారతీబ 

ల్భజముల( బోసీక సతృభాపతియు, డై 

నిజపరపక్షదరయ జహ 
దజవాల్థక్షణఅ నరుల నడములగదుము౯ ॥ 
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వ॥ 

క 

క్ర 

క్ర 

క 

శ్రే 

వ్ర 

ఇట్లు ల|పతిహత|పభావుండై న యబ్బలియుండు రామనాథుండు స 

రక ర్ర యనియు నతండ సర్యమయుండును స ర్వేశ్వరుండును స 

రగంబు ననియును [శతి స్మృతిపురాణసమ్మ తంబుగా స్ యరంబు నిర్వ 
® 

పీంప(గలవాండ నిది యయా దని వాదింవ సమరుండు గలండేయసి 
@ 

పల్కు విని జిమలి ట్రనిరి, 

క)_డితర,_ం౦దీంతయు 

ముక ,_౦టియె యంటిలోకముల గుడి కేల 

(మొక్క (గ|వాసిను మీవా 

రక్క_టి కిరువురయికొలురా గుళ్ళకడ ౯ ॥ 

సకలంబునందు శంకరఠు( 

డకలంకత నుండునట్టి యాశంకరు(డా 

సకలమునకుదేహము బీ 

వకళ యొయా త్మయొవచింప వలయుందెలియ వో॥ 

అనీజీనులుపల్కు దాసయ 

విని యాది పశ్నముసకు విను(డుత్తరమీ 
జీనపతియే రాష్ట్ర్రమునె 

ల్లను నన రాష్టాంకృతి౯ మెలంగుటకాదో॥ 

సర్వంబునందు నట్టుల 

స ర్వేశుండు సుగుణగణవిచారిత వృ త్రిరి 

బరిగ్రి చను నన్న మాతన 

సర్వంబునయం దతండు సంకీర్ణుండో॥ 

అదియు( దో నీశ్వరాదై పత మట దరవ 

నద్ది మతీయును సర్వ మదై ఏత మగును 

నభిలమునకు నీయాఘకుం డై నహరుండు 

నవల నియమింప( గ ర్హ లేండనుట గాక॥ 
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క 

త్తే 

క్ 

తే 

గుడి కేగిశంభుంగొల్చుట 

యుడుగవలయునన్న (పశళ్నకు తర మిదిము 

న్నుడుపతికాంతయు(దక్క_ం 

బుడమిశిలలు వెన్నెలకునుబొంగ్కర గునే॥ 

అన్ని శలలమీంద వెన్నెల గలుగదె 

కలుగంగ నం దేమి కలదు ఫలము 

[పాణ పదముగా మి( [బవహింప వటుగాక 

చం|దకాంతులతోటి చందికయును 

నొక్క. టొక్కటికొణ కుత్చుక త్వము దాల్చు 

నారీతి సర్వజ్ఞాండై న శర్వు 
ల్ మానాల 

డారీతిగా నుండి యభవు(డు సర్వదా 

భక్రునిచి తంబు పర(యగలగరంగు॥ 

నట్టు చేయును సమకళలౌ ట(జేసి 

కరుగుగాకన్యచి త్తముల్ గరగవగుట 

నఖిలమును లింగ మధ్యంబునందులేదె 

కలుగగా నేమిశంకరు(గానకున్న॥। 

శరణునీకోజనై పురసం 

హరులీలయు కరణుసదుదయంటునునాళం 

క్రునీ కొటక యట్రయు్యును 

నిరువురయనుర క్రి విశ్వమెసంగుచునుండున్ ॥ 

మొదవు తనయదియును గా(ప్ప మొదవు పాణ 

పదము, సత్యంబు తదుభయ ప్రమదమునసను 

(బతుకుకా పట్ల రింగతద్భ క్రమధన 

మంద యభిలంబు మనుగబాణ మతసీకత(డు॥ 

156 

197 

158 

160 



బసపప్పరాణము 95 

తే॥ 

వ॥ 

చై 

వ 

స్వాతీవర్షంబు జగతిపై వజలు నెందు 

బలసి ము తెమ్ముగాదు తజ్జలమె కాని 

యాస్యముల విచ్చు చిప్పల నలరు, నుభయ 

సంగమున మణి యగు భక్తుభంగియట్ట॥ 161 

కావునం గావలులగు మీకు లింగె క్య స్నేహసాంగత్యంబు తెణిం 

గలుంగంబోలదు విధిత విరత వ్యవహార ఢక్కా రభటిక ముఖరముఖ 

ముఖు లగు మీయెడ లింగమదన సముద్భూత స్వాను భవగమ్యనిర్మలసు 

(పసంగంబు దొడంగం బనిలేదు, ఆది యటుండ నిమ్ము సచరాచరునకు 

శంభు. డంగమో బీవమో యాత్మయో యంటి రావ్యంగ్యంపు( |బశ్న 

కు తరంబుగా నిచ్చెద వినుండు॥ 162 

అంగంబు పూర్వకర్మాంళావ శేష మటంగంబు సుఖదుఃఖసంగ తంబు 

నంగంబుపుణ్యపాపాలయభూతమయ్యంగంబు శివు(డుగాదదివినుండు 

జీవుండు శివుడని చింతింవరాదు దుర్మలు(డు బీవుండు నిర్మలు(డు 

శివుండు దుష్కర్ము(డాత్ముండు నిష్కర్ము(డీశుండు సకలు(డాత్ముండు 

నిష్క_లు(డు ఢివు(డు॥ 

పరగ జీవుండు పఖువు తత్పతీ శీవుండు 

జీవు( డవిము కకోశుండు శివుడు ముకు 

డాత్మ యానన్నవాహుభవుం డభవు( గభవు( 

డీశ్వరుండు శాశతురి డాత్మళాశ్వతుండు॥ 164 

వేండియు జీవుండు సంసారి శివుం డసంసోరి డశుద్దుండు శీవుండు 

శుద్దుండు జీవుండు సందేహి శివుండసందేహి గావున జీవుండు దేవుండు 

గాడువాదం బంతట పోపనిండు ఏనుండా యపరమాత్మ పరమాత్మ 

(యనుట యది సిద్ధ్దాంకంబై యుండునది యెట్టనిన॥ 169 



Ey) 

తే॥ 

తై 

తే॥ 

షష్లాశ్వాసము 
® 

ఆత్మ భూజేం[దియాత్మక మై పేలుంగు 

గాన నీత్మయ పరమాత్మ గాడు; వినుడు 

ఖండసూక్ష్మత సకలంబు కపటనటన 186 

సూతమున( (దిప్ప చె తన్యమాత శివుడు! 

నూవులలోపలి నూనియయటుల( గాష్షంబులొ నున్న కృశానుకరణి 

ఘనశిలలంబొల్బు వినుుముపోలికగను జలఘటంబందున, జందునట్లు 
ళా 

నేత్రపద్మములందు నెగడురూపముభాతి శీరంబులో ఘృతాకారమట్లు 

వరగ నద్దంబులొో బతిబింబమనువున రత్నసంతతిలోని రమణలీల॥ 

ఘటపటాదులలోని యాకాశభంగి 

స్పటిక కిలలోని |పతిధ్యనిక మము మెటిసీ 

మందు నర్ధంబ్యుకియ మహేం|దాదిగుహల 

సమితిలోని |పతిధ్యనిక్రమము మెజసి 168 

యణువునకు( దాన యణువయి యాశివుండు 

ములు గుటను దెణిపిలే కెలకిడల( 
రా లు ౧ 

దానయె యుండు నఖిలచై తన్యకోశు( 

డీశు( డఘనాశనుండు రా మేశు( డనిన॥ 169 

ఈయభిలమునందు సీశు(డొ నతనికి 

జీవుల కె న విశేష మెద్ది 

శీవుడు నిత్యుండును జీవ లనిత్యము€ 

జీవుల యందున శీవులడు లేండొ 

కీవుడు దైవం బదె యవి యదవైవం౬ఒ. లా 

బీవులయందున శివుండు లేడి 

రివు; డద పశుపతి యవియట్ర( బశువు లో 

జీవుల యందున శీవుండు లే(డొో 1/0 



టసవపరాణము 

తే॥ 

క 

తే॥ 

క 

క 

. 
all 

హవన గుిణమందు నొకపెన నంటవలదే 

యనుచు జాతి [పయోగంబు లొనర( జేయు 

జై ససంఘంబుతోడ నాశె వవరుండు 

పెలికె బయిపయి యుకులు చెల6ంగ నిటు॥ 
జాకి ౧ 

నూనీయనల రెడుది వ్యెయు 

నానూపులుపోయనలరునా? ఇప్పుడయా 

నూనియగుణంటు నూవుల 

లోనున్న దె యెందునందులోనలలేదే?॥ 

హరుని గుణ మేల యఖిలంబునందు(6 బొందు 

లీల సీశ్వరు, డెం దేల లేక యుండు? 

బద్మప, తంబు జలములవగిదిం. బొరయ 

నటులన యుండు నట్టుల యంటియుండు॥ 

వీల సికరంటబుల( దె అము 

గలుగుం దిపములయందు. గలుగనియటికా 
లొ 

మలహరునంరు సమ సము 

నిలుచుసుగా కత(డునిలుచునే దెప్పుడీరల్॥ 

ఈ హేతురీతి నన్నింట 

నూహించుకి"నుండు యు కినుతరముల సం 

జేహమడ(గ౧౧గభిలంబుగ 

నాహరుండుండెియునులేసేయ తెజింగునకున్ ॥ 

సలరమిధథ నాదులను మిగుల పు కంబె సె 

ఒర య(లింగొన్బించుపరా 

ఖ్యృరవస్తువయః. (నొప్పు బర గివకశతాన్ ॥ 

లిరీర 

pr కాజ థా 

112 

174 

119 



854 

గీ॥ 

చ॥। 

ull 

షష్షాశ్వాసము 
(7 

కలుగునాకళ జ్ఞానికి( గలుగు నెందు 

నటు లజ్ఞాని కన(బోవ నగవడండు 

సర్యమునయందు శర్వ్యు( డీశాడ నునికి 

చితమే సర్వశాస్త్ర సం సిద్ధ మివియు ॥ 177 

ఆన విని జై నమౌను లవహాస్యము చేయుచు మంచివయ్యె సి 

శునకును సర్యగత్య మటు చొప్పడ. జెప్పితి కాన నెటిదె 

న నడ వవచ్చునే ధరం గడిందిగ వెండియు మాత వీడ స 

జనముల కెట్టిచో టది విచార్యము నయ్యెడు మాకు జప్పుడా॥ 1/0 

అన విని దాసయ్య యలుగుచు మీ కిది 

వింతయే యెనను విను(డు శివుండు 

లేం డని దబ్బరల్ పేలు నిచాత్ముల 

నడితల మెట్టి యేనడుళు మేము 

హరుడు లే( డని పల్కు నధములనోళ్ళలో 

మట్రి పెట్టక విడుతుమా జగాన; 

గింకరిపడకుంట బొంకంగ నేర నా 

రెండుఠావులు దక్క నొండునెడల॥ 119 

భావజారీ లేని పటించుకయు లేదు 

తల(ప సక లజగము తాన యయ్యుు 

నాసమ స్త్రమందు నంటియు నంటిని 

నిర్ణణాత్ము డగుచు నెగడు హరు(డు॥ 180 

వెండియు జననజగుకి భావంబు” సక లంబుపుటించుచు సకలం నందు, 
డు 

' ఆ n > p 
దా( బుట్రసియట్టిదిటయు నతండు ౧త్యనేయస. భిషింబునే సకలజ 

టె ము 

గంబున నడుపుచు దా నడంగ నిత్యుండు గతం డాధారాదేయన్యా 
యంబున నభిలంబు నెడ లేకయుండియును లిపుండుగాసిఎ డునతండు 

డు సియమనియామక (పకారంబున సరి ల. నిడాడ్తాపభా వంబుగ( 
లు po] 

బాధింపుచు సర్వోత్కృష్టుండు సనతండు సెకలంచుకు సదిద్బామాః 



బసవపురాణము రిర్ట్ర్ట 

లే॥ 

ఆ|| 

త్రంబున నిలిపి వికృతంబు వోకార్చు బవానమయుండునతండుమతీయు జ్ 

నతని నిజస్వరూపంబు వినుండు॥ 181i 

కలిగి యంతటిలోన కలుగకుండెడివాండు 

కల(డన్న వారికి. గలుగువా(డు 

తల(పుల మీటిన త త్ర్యస్యరూపంబు 

తల(చువారలయింటి నిలుచువా(డు 

కొల6దికి మీజిన గుణగణంబులవా(డు 

కొల( దెణీంగినవారి( గూడువా(డు 

వలపింపరానట్టి వలపులుగలవా(డు 

వలవ6 బాయనివారి మెలగువా(డు॥ 182 

గాన(గారాని రూపంబు గలుగువా(డతు 

చూచువారికి( దనరూపు( జూపువా(డతు 

పట్టవచ్చిన'( (బభంజూపి పరగువా(డు 

రట్టి పట్టంగ బయ లగుఖా తివా(డు! i 

వినికికి మిగిలిన వేషంబుగలవాండు 

విన్న యంతనలోన వెలుంగువాండు 

దృష్టికి మీజిన తేజంటుగలవా(డు 

పూనిచూచిన వెలి మేనివాండు 

వాసన గడిచిన వృ త్తంబుగలవా(డు 

వాసనతో(గూడ వజలువా(డు 

చవుల నన్ని 6టి మీలు సారంబుగలవాండు . 

చవుల( బాసిన యట్టి ప్రసన్నమూ ర్తి 184 

యగుచు సెలయునాత( డ్ ట్ర వాజ్మనముల 

వశముగాని భ ర్రోవత్సలుండు 
శ క్యతీతు( డగుచు సడిసశ్న మాలింగ 

దేవమహిమ దెలియ మీవశంబె॥ సియా cD యై 



వ 

ము 

చ 

తే 

షష్షాశ్యా ౧సీము 

వెండియు వినుండు రామనాథుండు సమ స్తంబుసనట పను నట్రయు 

భ కిహీనులకు( బొందరాదనుటకును సందియంబులేదు వివాదమాతం 

బై నందులకు వలదు వలసినదృషప తయంబుల(జూపద(జూప్పునోపు 

దురే యని యపుడ చూడుండనిన వినీ జనులు నతని నెప్యిధంబుస 
(| 

నైనంజావంజెటుపకున్న6 గాదని నిశ్చయించి త త్రణంబతక్షకవాసు! 

కర్కోటకాదుల మెచ్చక [దావి నొాలుకలుంగోయు (రూరిసర్పంబు 

నొక్క ఘటనంబునం చెచ్చి ముందిలంబెట్ట రామె శ్వదుందు సర్వగతుం 

డయిన నందు నుండవలయునుగదా యిని వని యిందు లేకున్న 

మారామయ్య నర్నగళుం డగనె? యీ[ఖటంబుసందు జూపెదం గాక 

యని దాసయ్య కృత పతిజ్ఞుండై నూతనపురాతినభమల పాదస్మరిణ 

పూర్యంబుగ నక్కుంభంబు, చేరవచ్చి సిర్భాయుండి నిలిఎనప్పుడు॥ 

ఘటగర్భస్పితి కాలవీహ్మగ ముద(గ(కోధిమె domo 
థి న్్ 

బటు ఘోషంబువ _మొగ్గుచుం బడగ(దద్భాంపంబులో, గొటుచుం 
న 

జటులాకారతరో(జుదులా మెజయు దంష్షరిల్ ను” వగు చున్న" షాలు 
డు 

త్కట వేగంబున;( గోయుచుం (బవ టతాతథ్యంబులి MOB | 

సర్వగతుండు నవ్యయు,డు శరు (డు, తలృదట ఎయుషు ఈ 

యుర్వర ను తముల్ శివుని నొలనివారిటు ఎొతరానంతుత్ 
నాాణాత్ రా తో 

సర్యజనంబులు నిరన(గ నాటతి నంచు సుటల ఎ అనిల 

గుర్యనురాగి(డై కరము గొబ్బుగ. నట్టి ప పగ? రకు inh 

పటి వెడలంగో( దివియ సప్పాము ఉటుల 

కోటిఖరకరతేజంబు గందువణుచు 

కొంతీ దిక్కుల6గప్పీ రీంగ స్వరూప 

ముగురు జో సయు హసాబవషుందు med lsd 



బసవప్పరాణము 

త్రీ 

తే॥ 

అప్పుడు జయజయ యని జనంబులు పల 

సంగశదేవి యౌత్సుక్య మొంది 

గురునా థు నెగ్గింప నరనాథు6 డాదిగా( 

గల జైను లెల్లను గడు భయమున; 

దల్లడం బందుచు ధర(జా(గి మొక్కిన 

ట్రా 

నాదాసమయ్యయు నాకృతఘ్ను 

బలహుశివలింగ భకుసి( గా వించి ర రా 

జనుల గెల్చిన శ కిచెడక ॥ 
మాలా. 

యుత్తరం బీచ్చి గెల్చిన యు తరేస, 

డనంగ నాస్పటికేశ్వరునందు నిలిపి 

వసదు లేన్దూ జు దప్పించివై చి జినుల 

కొస(గ(డే దాస శివదీక్ష యోరి జ్రైన॥ 

నాచిదేవయ్య కథ 

మారుడిగె యను పురమున మనెడు హిరయ 

నాచి దేవయ్య యనంగ. బినా కిభక్తు( 

డొప్పు నత( డప్పురంబున నున్నజినుల 

నెల్ల బొరిగొనునంతకు నీశ్యరునకు॥ 

ఉపహారమీనంబు శపథంబుగా బరి. 

యప్పుడ యవ్సురం బత(డు వెడలి 

పడి దినంబులలోన పండెండువేలు భ 

రునిభ క వర్యుల( గూడ బెట్టి 

వారును దానును దారుణముగ దాడి 

వెట్టి యప్పురమున ముట్టవిడిసి॥ 

బిడుగుబా(వందు బట్టు పరదేశియాదిగా 

ఢడలుండు పృరిజై నవితతి దక్క_॥ 

న్్? 
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$58 

వా. 

వ 

క్ర 

ననుచు నెల్లవారు వినగ (జాటించిల 

గ లకుడ గ అగ నుగాంచి యందు 

దేరసు: నవారు తారేటుపడిభ క్ర 

నెన్యసమితి నిలిపి సం _(భథమమున॥ 194 

పోకం దారిజిన వతానముల సంక్షోభింప వెన్నాడి నే 

జా గేశింబరిమార్చి కొందణను శస్తారిక స్రీభంజించి ఘో 

రాకారంబులు దాల్చి కొంవజను బాహాబాపా మర్ధించి చ్రీ 

కాక పోవ(గ. జేసీ రాజినుల శత్యాశ్చర్యశౌర్యాఢు లై. 195 

అట్రహతులై యరులనుజుమాడి తచ్చిరంబులు దామ తతిగి సవ్యక 

గంబులంబట్టు కొని దజిణకరంబులం గరవాలంబులు వెలుంగ నెలుంగు 

నింగిముట్ట బిట్లార్చు చుహత శెష్టలెన జై నులందెగటార్చుచు నటుదిరుగు 

చుండంముమ్ము ౦గాంచి పితికిగుడియలపాషండులు మూర్చిల్తిపడివాపో 

పం జూచి యేచియాడుచుం గీడయుంబోలెనాలంబనా లంబనాస్యంబునం 

జేసి వేయును నేడ్నూరువసదులు డై జెనపతిమలతలలుం డులిపి వెల్హార్చి 

యొకక లింగంబు లెక్కం (బతిష్టించి యాపదువురశిరంబులు 

నట్టల పె( బెట్టినమాత వారలు జగ బట్టులన( (బమథఠపట్టభదులై రినాచి 

దేవయ్యమవ తంబు చిరకాల్శవవ ర్రితందుగాదు, యిదియు నెణుం 
గవె? యివి యిట్టుండనిమ్ము సాటివేల్పులని మీరుపాటించి కొలుచు 
మేటివేల్పులపాటులంబడు పశువులగు మిముంబజచు మాభకులకు 
నిదియు నొక్కచోద్యంబె? యనుమిత పంచార్హత బెండియు వినుము. 

సోమన్న కథ 

ధరమణియునుహుళిగిరియరా 

సురచిరమగు పృరమునందు సోమన్నయనం 

బర(గు( [దికాలజుంగ్రె 
ఇషా ౬ 

హరుభక్తుం డతనినిష్ట యరుచిట్లనినిన్॥ 197 



బసవపురాణము 

తే॥ 

ఉ॥| 

క 

తో 

క॥ 

భ కి ముప్పా9ద్న లింగసంస్పర్శనంబు 

సలుపు నియమంబు గె కొని జరుపుచుండ 

నంత దనకన్నులకునొప్పి యావహిల్ల 
గుడికి, బోలేక మూన్నాళ్టు కుడువకుండె॥ 

తా నొకరుండు దక్క_(గను దత్పుర మెల్టను గింపచార్హ తుల్ 

గాన నసహ్మతం గదిసి కన్నులు నొచ్చిన( బస్సు లుందురే 

మీనిటలాక్షు నొద్దికిని మేమయినకళా నిను గొంచుపోదు మిం 

కెనను రండు శంభుగుడి కల్పనపోద మటంచు వంచవన్॥ 

సురపొన్న వనదిలో నికి 

హరుభకునిగొంచు(బోయి యదె మీదై వం 

బురుభ కింగొాల్యమన6 దన 

కరముల జననాదుముట్ట(గడువడి బుడకి న్ ॥ 

శ్రీలింగమూ ర్రిలీలం 

(గాల(గముమ్మారు _మొక్క_(గా నవ్వి జనుల్ 

వేలెమ్ము జిను(డు మెచ్చెను 

మాలో సనొకండవగుచుమనుమి(కనె నకా॥ 

అన విని సోమన్నగినిసి 

జినునికి గినునికిని నేను జెయ్యెత్తుదునె? 

జినుగుజనులార సాక్షా 

దనశాంభవలింగమునకు? గాకియ్యెడ లకా॥ 
ఖు 

పాపాత్ములారయిటగుడి 

లోవరి కరుడెండువిషమలో చనమూ రిం 

జూ పెదననికనువ టువుం 

బాపి కొనుగునకియుగముభలిమిందెజవకా॥ 

959 
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8060 

మ. 

క॥ 

క్ర! 

క్ష 

మ॥॥ 

(ణము 
6 

షష్టాశా 

అంతకమున్న యంతకమందాత6ం( డిచ్చిన నాదరూవప మిం 

తీించలు వయ్యరై వడ సీతత కూపము బా పె, వచ్చిలా 

పంంత ళు దు నేండును వదాలయిసీమను సోయనాథిండ్రై 

ద్ర 

a 
© 

ంతువిరోధి యుండుటయు( గానె ని దర్శన మెల్లనా దరికి. ॥ 204 

అటు సోమన్న భ కికిహరు(డు మెచ్చ 

శినులనెల్లను సోమన్న చెనకివై 7 

కైన కనికమీ నేరుడు సాతి 
ae 

యవవిము౦ బేత్సిక మునకద్ధ మెల॥ (1 

ధరమతీయు బరివశిగయను 

బురి (బర గుకా వై జకవ్వ పురహరుభ క్రి 

స్పురదంతరంగయాయమ 

వరు(డాదిగ( బౌరులు జినవ ర్తననడువ'-. ॥ 200 

ఆతరుణివరు(డు జినులకు( 

బీతిని నొకనా.డువిందు "ఇ పెట్టుట! స బదా 

ర్లాతిశయంబుగ (బాకం 

బాత తమతి(జేయనని యనర్హ తసమితి:' ॥ (0) 

పిలువ(గ(బోయిననాతని 

నెలత పదార్థముల(జూచి నిష్పలముగ(( రా 

హ్యులకిడ కమున్నయిటరా 

వలదేయొక (డైన భ కవర్వుడు వేగ ॥ ల! 

ఆని చింతానలత వచి త్రయగు బి యప ద; యాల_ "దప 

ధనవేషంబున శూలి లి నిల్వ గని తాత రః omwror ow 

తను రాగంబులు సందడిం గొన గజం | మా 

కి ని గిజాంగంబు తదం ఘధూళిం" తువం గ. సగము త. 4 
గ. 

న! 



బసవపురాణము ఫర | 

క॥ తదనంతరంబ తవసీడా 

సదనములోవలికి( గొంచు చని భ కిం ద 

తృదపవ్మ౦బులు కడిగి త 

గుదకంబులు| గోలి దూ సనోట్ట్యం సీమల. 210 

క॥  ఉపనిషుం జేసీ కదలి 

కీ ంపదారనార మపుడా 
అలీ En w 

గపటతపసి౧కెని దనియంగా వడింపలా॥ 21 
4 (౧ 

3 

గొడ్తియపుందపసి చవురుగొట్టుచు మజీయు౯ 

పవించు నుచు, గంుచుడుచు 
a 

నడాదిదములు వలుకునంతటిలోనన్ ॥ 919 
ఓకీ ‘a 

క॥ ఆతరుణీవతి వచ్చుడు 

నే తపసి యదృచ్యందై న వెలందిం గనివై 

తీ తగవబా యటుసేయంగ 

నాపతసింజూపు మెందు నడ(చిలతికడ(కన్? 218 

ఊఉ || జ నులసెత గాసి వడి చావక చూపుముదేజిచూడ(గా, 

గాని భససింకి;,' గుదువయగా నిగ నెన్నండు నిటిదిటి వే 
మిం ద టబ 

మెనను గారణంటు గలదా? తపరాజుకు నీకు. గాక యు 

న్నే నిటు దావ నేమివని యెమ్ముల బూడిదె గొట్టుజంగమున్ ॥ 914 

bl ఆల” "మ్మిసనాయిలు 

నేలం గలిపితివి చెల్లునే సతి కితరా 

శ్రాలంఘన మి(క మాటలు 

బలుచు బదమనుచు(గీలుసమ్మె టవై వన్॥ 215 
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Gl 

క్ర॥ 

క్॥ 

క॥ 

క్ర 

క్ర 

షషా శ్వాసము 
ఫ్ర 

దానికి నేయుమి౯ వనితత తర మందక యిందు శేఖరుడా 

ధ్యానము సేయు చుండ. దను( దాక యప్పరిగుళ్ళ నిళ్ళ నెం 

దె నను నున్నయార్హ తుల నందజ( దాక(6గఈ. డొల్లు నెత్తె నె 

మ్మేనులర క్ర ముట్టిపడ మిక్కిలి (సుక్కుచు నిచ్చ మెచ్చుచున్॥ 

ఉఊలికురికిపడుచు. గెల(కుల' 

గలయం గనుంగొనుచు వెన్ను కాల(గను గరం 

బుల నొడ్డికొనుచు నచ్చుట 

తొలగంగా( గాంత( గొనుచు దొప్పున బడుచున్॥ 

లేచుచు నొకరొకరి మొగము. 

జూచుకొనుచు భాంతు లగుచు, జుట్టున( దా(కడా 

'హా! చెడితి' మనుచు నెత్రిని 

వాచజఖమచు వసదు లెక. వసుధ కుణుకుచుగ్॥ 

సందులు గొందులు డూరుచు 

గుందుచు మొజు వెట్టికొనుచు గోడు గుడుచుచు.- 

గిందులు సౌచ్చుచు వెజ పె 

లుం దురపీలుచును దిక్కులొగి( గనుంగొనుదున్॥ 
న (op) 

పజిచుచు నొక్కారు, డొక ని 

మజువులు సొచ్చుచు నొడన మంటలు మండం 

జెజువుల మును(గుచు వృక్షము 
లటిమతి( (వా(కుచును విహ్వూలాశయు లగుచున్॥ 

జినువెనుక కే(గిడాంగుచు 

మునుపటి తమకర్శ్మ పు ఫలముల (దల(చుచు(జ 

చ్చిననై ల మేలనుచుందమ 

జిన నాథుడు చచ్చెననుచు ఛీలీయనుచున్॥ 

217 

218 

219 

2-0 

a) శా తాకి 
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క॥ 

వ॥ 

తే॥ 

పెస్టిల వెంబడి నెత్తురు 

పుట్టంగా (జూచి వెచ్చసూర్చుచు శిరముల్ 

చెట్టులందా(కించికొనుచు 

నట్టిటనరాదీమూర్భ లందరి మఖియున్ ॥ 222 

తొల్తిపిట్టవ్యకై పిట్టారగించి రాచవెట్టికిం బోయిన గుట్టుపట్టి పెనిమిటి 

దిట్టతనంబునం దిట్ట నెత్తిం బెట్టి కొని గునిసిగునిసియాడుచుం బాడు 

చుకఖా సోలుచు నాలంబుసేయుచు. బని సేయ నీవిధంబు గనుంగొని 

యంగజాలవారు వడుగుకడం బొమ్మని చాటుచాటున (నైయు వెట్ట 

తనిందాకక చోడమహీపాలుని సకలనియోగంబుల వారిందా(కుగతి 

వై జకప్వమీదం బడు] వేటు వె జకవ్వందా(కక యఖిలజనముల నిర్మూ 

లనమ్ముగతి నొక్కొక్కటి వేయముఖంబులై తాక( నానొప్పి కోర్య 

లేక॥ 229 

ఆదార్యమునిపోయి యగడతలో(గూలె 

శ్రీచం[దముని పోయి చెజవు గూళలె 

నర్హమునిపోయి యడవియందున డా(గె 

క్షపణేందమౌనిమంచమున. దూరె 

విపులేందముని కుంచవిడిచి పర్యున వెళ్ళి 

రాజేందమౌనిమూర్చును మునింగ 

నాజై నకులగురు' డంతతెల్వి దొరంగె 

నట్టు లంద అుజడియంగ నందు॥ 994 

జై నకుల సంభ వుండు వె జకవ( జూచి 

ధీగరిషుండు దలపోసె దేవదేవు 

మహిమ గా(బోలు నిది యేల మగువ( గొట్ట 

వద్ధనుచు మాన్ని యడ్గంబు వచ్చెనం త॥ 229 



064 

చ 

వ॥ 

చ॥ 

el 

క్ర 

క్ష 

షష్టాశ్వాసము 

వెలువనియంపవానజడి వేగమ దేల్చినజూడచాటి పె 

ట్టులు పొలివోవ జైనులు గడుకా వెబింగందిరి వె జకవ్య సీ 

ర్మలశివర | కిని షష మణి మానుగ, గాంచియు( గాకున్నయ 

ట్రలమట( బెట్టి తీజినుల నంద నాత్మలం గంది కుందంగన్॥ 926 

అంతియకాడు వెండియును 227 

జినులకు మీ(దుకట్టిన విశేష పదార్ధము మున్న యొక్క భ 

కున కిడు వారినెమ్మదికి దూరమవై తివి, రెన్నిఛంగలరా 

నిను నన నేమి నిశ్చయము నీదెస మాకును జేటువచ్చు( జ 
క్క న జను మేడనైన ననం గాంత నిళాంతముళోనికేశణసచు--॥ 228 

వనుకనెన? 0 జిల్లు వెడలి యెటుంగమి నడునులు దడంబడ నడచి శగచి 

యేతెంచుచును వీధి నే డెజ నొకవసదిని జనునాసతి। దివుటగాంచి 

జెనాలయము శివస్థానంబు దా(దొల్లి గాంచి యెణయుంగని కారణముగా 
శ 

నది కివాలయమకా మదినెంచి హరశర్వశాంకరీ వాజేశ కొరణమనుచు॥ 

మోడ్చుగేలు ఫాలమునజేర్చు కొని గుడి 

చొచ్చుమాత లోనహలపాణి 

జై నరూపుమాయ శతఖండలుగందద 

భ్యంతరమునలింగభాతి వెల సె॥ 230 

అలింగమూ రిం గను(గొని 

యాలింగనమాచరించి యంగము చేల 

వాల(బలు మాగా మొక్కు చు 

ఫొలాకునికరులుగాం చెంటతి వర్పిత, (మె! 2:31 

హెతు(డై నిడిష్వ సతియ మవాశ్వారుంగొల + 1 
తమాని సద్గతికి(జను 

సతి శభ పదంబునిదియ యదియెట్రన్నన్ 1 
oe) 

రా ల ret ts 



చ॥ 

క్ 

” 

పీ || 
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౧ 

భువి గొలిచియ కాది? కొనిరి మొక్షము మజియున్॥ 23g 

దిలరి ఏ క్థ 

ఇల దిలకవ్వ నా వెలయు నింతి మ హేశ్వరపాదభ కికిం 

దొల(గని భర్త పొందు(గను ధూ ర్రశిఖామణి వాండు భార్యపై 

నలిగి వధింపువా6 డయిన నాసలియుం బతి6 గాంచి మారజి 

న్నిలయము( జొచ్చి డా? రజనికరశేఖరు వెన్క్సదిక్కునన్॥ 284 

వఎనువఎంటన పెనిమిటి ముం 

జనుదెంచి మహేకు వెనక (జక, టీయెడా( 

గినపనితకొంగు హసం 

బునదిపియుడు(బురుష భావమున(గనుపట్టన్ ॥ 485 

వభ కక్రినిష్ట యిట్టిది 

భువిలో నన ఏందు మెప్పడు బుధజనములైే 

సవిసషభ కి వె జన 

వరి హు) “అజ నెవమున(గననయ్యు మనకనీరి సద్భక్తుల్ ॥ 

జై నతతులెల్ల దనపుర 

జనములు చేయనుచువెడ్కు జయ పెట్టంగనో 

టీనులు వెఅగంద వే జ 

వం నుతించిరి సంచితార్జవాగ్గి ఖరులన్ ॥ లల్లి / 
ఖు షు 
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క 

క్ర! 

క 

చే॥ 

చ॥ 

చ|| 

ఆవె జవ్య వినిర్మల 

భావంబున నుదయమౌట బరివళిగెప్పురిరా 

దేవుండు వె జనాథు(డు 

నా వెలసే ననంగ మునువెనవె హీనజినా॥ 288 

చన్నమహాత్ముల శార్యము 

లెన్నొగలవు చెప్పనేల నేటికి లేడా? 

పన్నగధరుండు; ముదిసిన 

తన్నిర్మలభ క్రిమహిమ తటీగనెచపుమా॥ 239 

చిటిపుటి మీసమయములుడు 

పుటకంతటివారులవయు( బొమ్మ నపలది 

ప్పటికిమది(జాలుదుము త 

త్పటు చరణస్మరణ బద్దబావుల మగుటన్ ॥ 240 

ఆన్ను గొని మీమతమ యాదీ కాది యనుచు 
జెన(టిజను లబ్బురమున వాదునకు మమ్ము( 

విలిచి మార్కొన( గాదని గెలిచి వచ్చు 

'చెటుం/గవే? యన మజియు వాండిట్టు లనియె॥ 241 

గతబహుభాషణంబులన కొల మొగిం గడివంగ నేలమీ 

మతమె యనాది యందు [(బథమంబు [(ప్రమాణముచూపి మమ్ముల 

బ్రీతులుగ( జేయు మనింధము సేయ నశ ర్యమయేని మౌనము 
(దితముఖత న్యసించుటయ ధీరవిచారము నాకు. జుషగస్త॥। 242 

ససితల పయ్యగూలటయు సుమ్ము నిదర్శన పెటు హాలీ 
ct 

ఆజ టి, కునసీజవె రిబంటవె యన సని పనులు నటకొవనుల || 219 సూ 
ళా 
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ఆ|| 

క్ 1। 

క్॥ 

తే॥ 

వారు( దాను హరుని వసదికి మరునాడు 

వచ్చునంతలోన పసది జైన 

(పతిమరూపు నూయి వయ్యలుగా( గూలి 

యున్న జనులు వెజ(గునొంది రప్పడు॥ 244 

నిలువక పదునేడును జిన 

నిలయం వీ1పోలి నట్లు నిఖిలార్హ తులజా 

మునుమిడిజయించియిటు విను ( 

డనియయ్యేకాంత రాముండ ర్థింబలి ౯1 245 

ముదిలంజ తొల్లిదనకుకా 

నిదురకుమాడ యనులీల నేతొంటిక థల్ 

చదునంగ(బడవె యామొర 

టదవంకయబంట నాకుడా(గ(గనగునే॥ 946 

నేడ +ర మిచ్చి కమ్మఅ నేడ పశయు 

టిదియు( జి|తంబె? యోరి జై నాధముండ 

యిపుడు శిర మిచ్చి యేంగించి యేడునాళ్ళ 

మీ(ద( బదయుదు శిర మూరు మెచ్చి పొగడ॥ 247 

మ త్రకోకిల॥ ఓరి జైన భవద్గురూద్యహు లెల్ల బోవ(గ నొండె నీ 

క్ర! 

యూరిజై ననివాస మొండెను నుండకుండగం జేసి మా 

ర్లోరి కొల్చేడు జైేనమూరుల రూపు మాపిన గొక మి 

మ్మీరసంబున నేమి చేసిన నేమి పెద్ద జికంబు నాకా॥ 948 

జీనులొతనీ కొడ6బడీకడు 

ఘనముగనోకవంక మూక గట్టినిలిచి ర్ 

ట్రుబసవన్నయు(దద్భ 

కనివహమునురామంతం దెకడ(గొలువుంషె౯ ॥ 249 



తే 

క 

క॥ 

ర్ || 

భూనాయకుండ.,నెైఎ కడ? 

దానిలియు( జూచుదతినత నివా. ర్శ్యముల 

న్మానుగనిలిచిరి (పజలిల 

Wu Nn 2 
ణ్ని న జ 

యోనిని తొ జూ జూడ దచ్చా ఇరున్నలో <i 50 
టొ 

జనంబులు నాశ్చుర్య మందంగ!6 గ తిపుచ్చు ౪ ముంఏ(6 గాచెదీతి (5 ఛూ ౮ 

రనవ్వుగ = యము ఇస్సి గలింపంగె న కగణములరు చన భ క్షి మొక్కి. 

యరులు బెగిలనార్సి యసీగుతుకనమర్స్ 3 ఆమ్మ ణిశా వేత నమ్మి ( బట్టి 

js 
దూ 

యానురం జనీియు నదిమియొదలబట్ట, వాపిడావలింత( బట్టికొన్న॥ 
® 

బసవ డేకొంచరావుయ్యా. బసుతింం 

నఖిల భక్సిలు ఖుయని యార్యం దొడంగి 

రవనినాథుండు తలయూచి హస్రయుగము 

ఫాల పటిక ( వేర్చె నపారలీల॥ 

ష్ చం] క్ 

పొరులుజయ వెట్ర(గ వి 

ద్యారవములుమిన్ను మన్ను న్యదువయిసిటం 

ట్యారంభసం ట్రముంబులు 

భూరిగతిం జెలంగ6 గటకప్పురవీథీకలటా॥ 193 

కుడీచేత్ర కాతఖర్గము 

నడమకరంబు:న, శిరంబు నపార౦గా 

నడుగులుమితిగి తములకు 

దడ బడకుండంగనడుచు6 ద త్రత్ స్టలుల. '॥ da} 

తొలా అగ మా సము 

రాల మెలిగి పారు చుంపంగొ( గాళపియి. 

వాలి సిర ణనుచు నిలుచు 

నోడెజా బెడబొబ్బ రిడుచు వూ యని యంచు ॥ క. 



బసవపురాణము 69. 

క్॥ భూకాంతు(డువెజ(గంద(గ 

నాకళాశణమున నేడహములు మెజసియ 

వ్యాకులత ( దొట్టి హరుగుడి. 

వాకిటికి౯ వచ్చి యెల్ల వారు౯ వినగన్॥ 256 

క వఏకాంతవీరుు డపగత 

లౌకికవ ర్రను(డు కర్మ లంపటగహితుం 

డేకాంతరాము(డప్పుడు 

లోకాంతముగాన జై నలోకము( బలికెజా॥ 257 

క జీనులార నాయొనర్చిన 

ఘనతరమగు పతిన చెల్టెంగద యని ముదలి౦ 

చి నిరూఢశ కినందలు( 

గను(గొనకశీర్ణము కబంధకము పె( బెపైన్॥ 258 

త్తే ఒక్క_దెస కొకయించుక యొరిగి యుండ 

నిన్రైశిర మట తోడుత నదికికౌనియె 

హరుడు దైవం బనుటకు నేకాంతరాము 

శిరమ గుజియెననంతయు( జెన్నుమీఅదున్ ॥ . 259 

క్త! ఏకాంత వీరుుడపగత 

తొకికవ ర్రనుడుకర్మలంపటు(డగుటకా 

ఏకాంత రాముచరితము 

లోకాంతములయ్యె మూ(డులోకములం॥ 60 

క; ఘనపాతకులగుతమ్ముం 

గనరాదని యిట్లు 'పెడమొగంబిడియనొ యం 

చును జనులు పొగడి జయలే 

ఖనరేశుని చేతికిచ్చి రళవళ వడుచున్ ॥ 261 



870 షష్టాశా్యాసము 

తే! భ కసమో9ల సాగిల(బడ్డ జినుల 

యళికఫలక౦ంబులం దెల్ల నచ్చు మెత్తి 

యార్చి పెడబొబ్బ లిడుచు భకాళిజైను 
లంచితంబుగ నా[పోలియంద యుని చె॥ 959 

తే సంగ మేశ్వరనిర్వి శేషంబు గాంగ 

బసవ( డేకాంతరామయ్య భ కిం గొల్వ 

బరమతత్త్వాను భవగోషి( బాయ కతని 

పాల వసియించియు౦డె విళాలవృ త్రి 269 

క॥ _ ఏకాంతరాముకథ విన 

నాకాంక్షం జదువ(బాయు నహిమృగ వహ్ని 

(వాకటవిషజలరోగ 

వ్యాకులబాధలు సుఖమ్ము లగు హరుకరుణన్॥ 24 

షోడ్డల దేవు దాచనొర్యుకఫ 

తే వెండియును నొప్పు నిమ్మహీమండలమున 

ధీరచిత్తుడు షోడ్డలదేవు బాచ 

నార్యు( డంగ జమర్త నౌదార్యశౌర్యు, 

డతని నుతియింప నెవరికి నలవికాదు॥ 080 

క్ర నిర్గత నిఖిలేం దియ ష 

డ్వర్గోద్భవదురుణాప వారణ చణు( డం 

తర్గత సత తవిరాజ 

దృర్గపద ధ్యానకరణ పారీణుండున్॥ 266 

క్రో ఉగొంబక సద్భ కగ 

బాగణి సదన్నుగహుండు నొ గహ కరణో 
ద్మిగతరశెర్యుండనంగ స 

న్ముగకృపాంభోనిధానమన( బనువ జీయు న్ ॥ 26 



టసవపురా ణము 817i 

క్ష 

క 

క్ర! 

తే 

దుళ్ళావరహితచిత్తు. డ 

గర్భావిర్భావమూ రికలితు(డు దృథఢధీ 

నిర్భరని యమా|శితు(డుపు 

నర్భవభయభంగరంగన వ్యాశయు(డున్॥ | 2868 

కాంతిని శాంతస్వాంతుండు 

దాంతపదవ్యంతర ౦గదారుణు, డగజా 

కాంతచరణ భ క్రి శీ 

కాంతు(డు కాంతాది మోహగతిదూరుండున్॥ 969 

పరదేవ మదాంధకరటి 

హరి పరదై వాంధకారహరణార్కు౦డు౯ా 

బరదై వతరుకుఠారము 

పరదై వాంభోధికుంభభవు(డన వెలయున్ ॥ 270 

నంది కేశ ఇర దేవు నవ్యసర్వజ్ఞత భృంగినారుని యేకలింగనిష్ట 

ఏరభ(దస్వామి విపులరౌడరసంబు భృగుదదీచ్యాదుల పృథులళక్రి 

గౌతమాదిమునీం[ద ఘనతార్కి కపౌఢి చారుపాణినిశబ్బశాస్త్రకలన 

యాదిగా(గలసారమంతయు నొకచో ట( గూర్చి పేర్చి నవెడ్క 

గురువ రేణ్యు( 

డవని షోడ్డలదేవు బాచయ్యం జెసే( 

గానీనా6 డిటిమపామ లోకమున: గలదె 

రూడీ జూడంగ( గలియుగరు[ దు డీత( 

డనుచు జీను లర్డిం గీరింప వినుతి కెక్కె॥ 279 

సిధ్రాంత వేదాంత శుద్ద వ్యాంబుల( దదనంగ తం తతాత్పర్యములను 

మునిభారతస్మృతిమూల శాస్త్రంబులనాది పురాణము ఖ్యార్ధములను 

న్యాయవై శెషికాద్యభిల శాస్త్రముల నిరు కిలక్షణవాాక్పయోగ ములను 

జాతిజచ్నలజలవె తండికోకుల( బంచావయవవా[కృపంచములను 28 



తే॥ 

క్ర 

కో 

క్ర 

(బతిఘటించినవాదుల |పతిభ డుల్చి 

సకలసంభవ సంస్థిత క్షయములకును 

నాదికారణు( డీశుండ యని (పతిష్ష( 

జేసి జినసమయుల( గొట్టి వేసి మణియు॥ ED —3 H— 

పార్యకీనాథుండు పవుపతి తక్కిన వేల్చులెల్లను బశు విసరముగను 

(బతిసాధనమొనర్చి పాంచరా త వతాచార్యులముక్కులు చెక్కు. (జేసి 

యడై తులను హతాహతిగ వీగ(గ(దోలి విద్విషచ్చా ర్వాకవితతినడ.చి 

స ర్వ్యేళుచ।| కియు నుర్వి(బతిష్టించి భ కియుక్రుండయి పరగుచుండి॥ 

పేతిదినంబటును సౌరాష్ట్ర9 పట్టణమున 

కరిగి శివరాతి( జెల్లించునర్జి తోడ 

నట్టి దిన మేంగుదెంచుండు నవనినాథు 

ననుమతంబున( బోయెద నంచు వచ్చి॥ 

జననాయక సౌరాష్ట్ర్రం 

బున జాగరణంబు వేసీ పునరాగమనం 

బొనరించెద వేవగమ 

యన బిజలు. డిటు పల నాతనితోడన్॥ 
త్తి ౧ 

పనిచాల గలదు నే(టికి( 

జన దాకొట్లురువులెక్క జవిది తుద బఐ 

ప్రనువెయింపంగ వలయు 

జనునే యిరుదెసలకొలు సాగింవంగన్॥ 

బొలీధతలరజగతీ మా 

యూళిగమును శంభుభ కీయు కియు నడువ 

బోలదు మాకొలువింతట 

దోలించితివేని చనుము స్వీచ్చందు(4వె || 

276 

277 

278 

21 



బసవ పురాణము 

క్ర 

క్ర్॥ 

ర్ర॥ 

మ॥ 

క 

క్ర! 

కాదే సౌరాష్ట్రంపుమ 

హాదేవుండు వచ్చెనేని యచ్చరింపుము వో 
రాదిప్పని దప్పింపను 

నాదరమతి లేఖ (వాయు మనవిని మదిలోన్ 

పరవాదుల దుర్చోధల 

నరపతి పోవకు మనం జనక నిలిచి మహీ 

వరు,డుమువలించిపలుక6గ 

నరుగుటమౌర్థ్యంబుగా దెయత(డన్న గతిన్ ॥ 

నృపు(డాడినట్ల సౌరా 

ష9పతియ యిచ్చటికి వచ్చు. జనుధేకున్నం 

గృపననుదనయున్న కడకు। 
నిపుణత గొనిపోవు(గాకనియతి చెఅచునే? 

అని నిశ్సింతత నున్న యాఘనుని డాయ౯ సోమనాథుంచు చ 

య్యన మహేశ్వరుదూతచందమున హస్తాబ్రంబునకా నందికే 

తనముడా [వాసినలేఖయు౯ వెలయు నుద్యల్రీల నేతెంచి ధా 

న్యనికాయ్యాదికక ర్మలకా మెలగు బాచఛామాత్యు కెంగేలికిన్ | 

ఆలేఖ యిచ్చి నొరా 

ష్రాంలయుడిచ్చటింకి దానయరుదెంచుచు జం 

ఘాలగతిం. జనుమనినసు 

వాలాయము చేసి సంప వచ్చితి ననుడున్॥ 

ఒక పూ(టలోన యిచటికి 

నకుతిల గతి వచ్చు నాసమాగమమున( కౌ 

యకయుండెడు నాపెనుగా 

డెకొలుచుతివియింప్ప మా(పదేశమునందున్॥ 

78 

280 

281 

282 

288 

284 

285 
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క్ష (ప్రత్యక్షం బౌ నని యత', 

డత్మక్షత మై వహింప నది గని వారల్ 

సత్యముగా నోము నాథుం 

డత్యనురాగమునన చటి కరుదెంచు( జు(డీ 11 206 

ఉ॥ రావణు మెచ్చి పోనిగతి రాకటునిల్వండు రావణుం డన.౬-॥ 

గా విలన తపోబలు,డుగాని శివై కుడు గాండు శూలిభ 

కావ? పెట్టుంజెట్టగు దదన్యులకుకా సులభుండు గాడు ముదా 

పోవండె భ క్రవత్సలత నూల్కౌాన గుండయ యుండు[పోలికిన్॥ 287 

క్ర॥ పడిహారిచందమున సీ 

కడకుకా జనుదెంచినత(డ కాబోలు జుమీ 

మృడు(డటు గాదేభూమిం 

బడి కనులకదృశ్యమౌ [పభావముగలదే॥ 288 

ఆ॥ వచ్చి లేఖ చెతి కిచ్చి బాచారు తో 

నెల్లి సోమనాథు( డిటకు వచ్చు 

ననుచు నాన తిచ్చి యంతరి తుం తయెం 
జే ఓ 

శంభు డగపట కేమి నంశయంబు॥? 189 

వ అని యిట్లు కళ్యాణకటకంబునం గల గక లఅజగాంబుటు నగింప గగలం 
“ ‘1 గి 

బయి ర్రహ్మలి సమ్మదా పరణ సందోపః౦ంబులం గన లపలకరంబు 

నలంకరించుచు శిరసావహించి పుఠరంవిషళోవనాకీషంబు గావింవం 
ర్న ళు 

దగువారలం బనిచి బాచరాజయ, ముచిరర్యుత్యంబులం పరచుండ ల 
చా (1 ఇ ఆటే ఖర్ J నినుం డ స్తశిఖరశిఖరా[గ (నర్మ గా సుంగిడుచుగి తు సం|భమ 

yu 

ణ్ అటా Ca ట్ న 0 త 

[ప్రమోదంబు లాగ నాంబుజందలం బెవచాప వావటఎం౦ంబటుగం గోల 
జా 

యనంగమదభం సుభ కిపంగప్పలును జసవందునుం “ను+?లవండువ 
ఆర a కో అనో జౌ జో + యయియుండి యాటలం బాటలం గాంచు గోల గోతి గడంపుచున్న 

సమయంబున॥ 290 
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మహాసగ్గర ; అది వచ్చెన్వచ్చె నాదివ్యవథముదెశం భౌరావళుల్ దృష్టీ 

తే॥ 

= 

చొవ్పన్॥ 

మదమాద్యత్స ప్రవార్ద్యు న్నతరవగతితో నాకవాద్యస్యనంబుల్ 

చదలకా[మోయంగ సౌరాష్ట్ర) వతియు(గడ (కంజయ్యనకాగాదె కిం దళా 

విదళద్ఫూభాగు(డౌచు న్నెగడ( బెగ డెనల్ దిక్కులో లికావడంక న్ ॥ 

సిధ్రరామియగారు శ్రీ ౫లమునకు( దా 

నరిగి (పార్థన(జేసి యాత్మ పురికి 
శ్రీమల్లి కార్డు నసామి( గొంపోయిరి 

గాని యాబాచ పథధానుకరణి( 

దనయున్నకడకు గొబ్బున నీకు రప్పింప 
నేరరై రీపు డితం డూ రెజుంగ 

బోరన రప్పించే సౌరాష్ట్ర9సో మేళ 

నిట్టినెష్టికు లెందునేని గభరె?॥ 

యని నుతింపంగ విని బిజ్ఞలావనీకు 
డరిగి చా6గిలం బడి[మొక్క. నతనిమం తి 
వర్గమును భటవర్గంబు వరుస (మొక్కు 

౧ ౧ 

బాచ విభు( (బస్తుతించె నాబసవరాజు॥ 

కొట్టరులోని గాదియలు గొబ్బున నుబ్బున నేలమట్టుగా 

గొట్టి కనర్దనసృటిక కుట్టిమ భూము ల జేసి పె మణీ 

ధ ట్టసువర్ణశోభి తసు ధామము (పేమ నమర్చి చుట్టునం 

బెట్టును గోటగోపురము పెద్దగ( దీర్చె నిమేషమాతలోన్॥ 

అవని ఫోడ్డలదేవు బాచయ్య నడక 

శకి కెలను నెల్లయె పరగ నన్య 

సమేయకోలాహలుం డని శైవు లతని, 

బొగడ విని సెప కొకనాడు భూవిభుండు॥ 

292 

298 

29 4 

29 



876 

వ . 

క 

ఆ 

3h 

షషాళ్వాసము 
6 

పరవాదిజనంబులు కొందఅం గూడుకొని [పతావనారాయణప్పరంబున్న 

(బాకారగోపురోపశోభితంబుగా నొక్క. గడి గట్టించి యందు గో 

వింద పరిగగావించి మంచిమహూర్తంబునం (బతిష్ట ఇయ. సనురా 

గంబున నఖిలనియోగంబులుం గొలువ దా నచ్చోటం గొలువవచ్చి 
యన్న యన్న రేం|దుం డంవజం జు*చి బాచిరా జిచటిని రాని కార 

ణం౦బేమి? తాశివభక్తుండ ననియో యిమ్మ హూత్సవంటి ఒల్లు లెఅం 

గెజుంగ(డో యెజింగి లెక్క సేయ(డో మా కొలువు గాలించెళో యేల 

యిట్టియొడ్డోలగంబునకు రాకుండునే యని య్య్మాగహించి వలుకు 

బిజ్జలునకు బసవ్వ౦ డిట్టనియె॥ 1930 

చెప్పీనయుడిగము సేయక 
తప్పించెనొ బీరమునను దల?౪గి చనియెనో 

త ప్పేమిచెప్పు మాతని 

నివుడు కోపించి మించి యిట్రాడుటకున్ ॥ 297 

కరలింగనిష్టులగుశివ 

ళరణులు పరదై వవితతశరణ ములకు వ 

తురొచొత్తురొ కన్న లజూ( 

తురొ చెవులను విందొవారి తోవనడుఠు 5"॥| 99§ 

హరుని యెడమవంక' నదిజ యుండంగ 

నచట దక్క దడషిణార్థమునకు 

భృంగినాథు( డేకలింగంబు వెలు(ంగ 

(మొక్క ననంగ నింక, నెర్కులేల॥ 299 

ఇ జే న! క. ఇ” ఇ ఇ” ఆజ్ ఘంటాకరుం డనంగ శంకరుని భ్ కమ విర లండు ముం" 
షా! అత్ జ yp) CB 

ఇద ~" a ఘంటల్ రి వళి నిం ల్ 7” టువకొని తదంఖీరర"పంబు మి 
LA] tf 

న్నం౦ంటదా |మోయ(గం జేసీ యారవః నన్యధావముళ€ గింద:గన 

వింటం జేర్పక భక్తియు కిని మనండే ధాాతీపె వెండియనీ॥ 300 | 
శ 
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తే॥ 

మ॥ 

ఉ్॥ 

చ॥ 

ఆ|| 

చ॥ 

అవని నర వత్తుమువ్వుర కార్యు(డగుచు 

వెలయ మాహేందమంగళ మనుపురమున 

నెలమి లింగ్రై క్యనిష్టావిశిష్టు( డగుచు 

నతని నియమంబు జెప్ప చోద్యంబు వినవె॥ 901 

తన మోలక౯ా బరదై వనామము సముడ్యల్రీల( బేర్కొన్న నె Cn రా 

వ్వని నైనం దల్నదుంచి వెచు నియతికా వరించుచుండంగ నా 

తనిగేహంబున నొక్క (బాహ్మణుండు రుదం బాస్ట వల్రింపుచుం 

జనుదేవర కుధవిష్ణ్రతుం డగుచు 'బిఇ్షాందేహి' యంచుకావెసన్॥ 802 

అక్షయసం పమోదయుతు(డై గ్భహా గావున భె క్షకాంశ్షీ కి కా 

భిక్షము దాన కొంచు. జని పెట్ట(గ నొల్కుడు నన్యదై వనా 

మాక్షరముల్ వచించెను ధరామరముఖ్యు(డు దాని కల్గిత 

త్కు కిక రసల స్టగి తగుర్వగు దర్విక (వచ్చ, జచ్చినన్॥ 803 

అది గని విపు లెల్ల, దగవారడి( బోవను భిక్షకుడా నిజా 

స్పదమున శే(గుడెంచిన ద్విజుకా ముని కన్నము గత్లె నేని భి 
తమ దయను బెట్టంగా వలయు నల్టర యుండిన లేదు పొమ్మనా, 

గ( దగవు గాక యిట్లు మిడుకంబడివాత వధింపవచ్చునే?॥ 304 

అవని |బాహ్మణో “'నహంతవ్య' యనుసూ క్రి 
చెప్పం జేసె వేద మొప్పుజదువు 

నవనిదేవు జెప్ప సరియగు యనుచిత్తు 

డత(డు ధన్యు( డగునె; యక్క_టకట! 805 

అని మది దూరగా వగచి యందణు(గూడి ధరాధినాథు( వే 

ర నరిగి చెప్పినా విని ధరావరు( శాయన( బీల్యంబంచి వి 

వుని నిటులేల చంపితివి? బుద్ధివహీనత నేను త్పవ జే 

౫ సత(డు తప్పు కల్లినను జెప్పుము గాచెద( జెప్పవేనియున్॥ 806 
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చ॥ 

తే॥ 

క్ర॥ 

చ॥ 

వ॥ 

తే 

చ॥ 

సరసర నిను నేం జంపెద నన్న౯ 

నరవరు( గన్లొని నవ్వెాలయంగా 

నరయం బలె. భయం దించుకయుం 

బొరయని నెమ్మది( బొంపిరివోవన్ ॥ d07 

చంపితిని నీక, మెద్దిన చంప(దగిన 

యట్టి తప్పును జంపిన యవ్విధంబు 

గంభుడ యెజుంగు నన్ను గావ( జంవ(గ ర 

యత (డు గాకేల మీచేత హతుండ నగుదు॥ STO 

అన విని జనపతి యింక ని 

తనితో( బలుమాటలేల ధా|తీసురుచా 

వునకులా సరిగా(జంపుం 

డనవుడునారెకులు గొంచునరుగు తెరువునన్ ॥ థ్! 

హరు నిలయంబు గాంచి దరియం జని యోహర భూపికుండు దు 

ర్భర మదమత్తుండై పరమపాతకుతో సరి చంప(బంచి స 

న్నరకదురాత్ముతోడ సరి నాకును జావ(గవచ్చునయ్యి యీ 

శ్వర యనుచుకా గరద్వితయ సంభృతతాశ*ము లిచ్చుదుండంగన్॥ 

అప్ప డయ్యమరాజు లింగనిష కంగజార యిచ్చ మెచి* ॥ 311 క్ vw 

అన్యదై వాభిధానదు రక్షరముల'. 

బలుకు భవితోడ నను మపహోవరు నెటు 
వారాల ఛా 

సాటిసేయంగ. దగు నంచు మేటికరుణ. 

దనదు వక్షంబు తొారవొరుమనుచు. చనెజబె॥ స ఏ 

అరియమలింగగర్భము మహా వమదంనబునగ( దొౌదిన ఇస తతి 

నరసతి సేవకాళి యహినాయకభూషృనురంబు. జొచె గం 
టు 



౧ ఆయు డా 

'క్ర॥! 

క్ర 

క॥ 

తే॥ 

CN] 

పురాణము 

చురువడిం గూడ రాగం గని యు[గునిలో పల, జొచ్చువేగ నం 

879 

బరము చెణింగుమూ రె( డహిమండనువెల్చల' జికె (గక్కునన్. 

నరవర మా శివభకులు 

వెరవిండిపరదై వములను వివనాల్పమికి౯ 

గుతీగాదెయర్యమాఖు ని 

వరదివ్యాంబరముగానవచ్చు టమతీయు న్ 

మనుజేశ వీరశంకరు( 

డన వెండియునొక్కు భకుడ (వని వెలయందు 

ఆ (అల దనచరితమువినుస్వప్నం 

బుననె ననుగొలువ(డత(డుపరద్దె వములన్, 

తల(ప(డుముట్టడుతోడం 

బలుకండిది యనీ తిగా గ బట్టినడను నా 

తల (పొకబౌద్దునినంటం 

గల(గని మేల్కని విచారకలితాత్ముం డై. 

అంట(గారాని బౌద్దుసి నంటుకొన్న 

తనువు( దలపోయ కుక్క ముట్టిన ఘటంబు 

దాని. గాల్చుట యెందును దగునుగాదె 

యనుచు( గృతనిశ్సయుం డయి యాక్షణంబ. 

శ్రీనగసీమ 'కేంగి యతిశిష్ష తరం బగుహాట కేశ ర 

స్థానమునకా జ్వలజ్జ్వలనత త్రఇమహాయసపా(తలోన నా 

సీనత నాంది వెండియు నశేషతరాయుధకృ త్రగాతుం డై. 

భానుజవై రిసత్కృపకు( బృాతతం గాంచె నవంచకసీతిన్ . 
మనా ® 

814 

819 

817 

818 



శిర్ర0 

ర్ర్॥ 

లే 

క్॥ 

క 

కావున భూవర పరదై 

వావలి( జూడంగ వినంగ నంటికొనంగ మా 

ఇ వులకు గానివానిని 

సీ విశ్వం బెల్ల నెయి(గ నేటికి( జెప్పన్ ॥ ఏ9 

రీ: ఇంక మంచయ్య రథ 

మతియును శివలెంక మంచయ్య యను కటు 

కంఠ భక్తుండు శ్రీకాశిలోన 

మనుచుండు ననుదినంబును మటణి తన వగు 

పది వెళ్లు ఖండించి భక్రియుకి 

ముప్పా9ద్దు( బూజించి ముదమునం బకయు భూ 

జనులు విస్మయ మంది సన్నుతింప 

నట్లు గొన్ని దినంబు లధిగమింస(గ నంత 

నభప భకావేశ మంగవించి॥ 32) 

శంక దిగ ((దావి పరవాదిజనుల ముక్కు, 

గోయంగను డెక్కె మెత్రించి గోపవాహు( 

డీశ్వరుండ కర్ర వీరమాహెశ్వరోరు 

పదమ యు త్తమ మని నిల్ప(బరులు గనలి॥ స్ 1 

వడిజనిచ కగదాధరు 

గుడికడ( బెనుగుంపుగూడి కూర్చుండి ముదం 

బడర(గ వాదంబునకు 

న్మృడు భక్తుని, బిల్య(బంచి రుద్యద్యములై ॥ 422 

పిలిచిన మంచి దయ్యె నని పెద్రయు లేం గౌర మంచనాహం*యుం 

డలరు జపంబునం జనుడు నన్యమతుల్ మదా స్పపద మల్ 
(a 

వఎెలయంగ( నెత్తి మార్కొనిన వనర కండజ కని యకు లిం 
p 

గ 

పొలయ(గ జెప్పి గెల్చి నిగ మోక్సులు సాథులుగాంగ దేల్బుచున్ొ॥ 



టసవవురాణము కీ! 

తే॥ 

క్ర 

వ॥ 

క్ష 

ఆ|| 

గ్ర 

wll 

అట్లు గొల్చిన( బరవాదు లంత బోక 

చదువులు గిదువులును నింక శాలు దృష 
ల 

మొక్క దైనను జూపంగ నోపుదేని 

గెలుపు నిజ మన్న మంచయ్య గలుపునటు॥ లి పై శీ 
౧ 

మీ విష్ణుని దనయంతన 

మావిశ్వేశ్వరునకుక నమస్కృతి సేయం 

గావడి నడిపించెదమీ 

గావలయును జూడు మన్న కథ లేమిటిన్? 325 

అని పల్కి యాశివలెంవ మంచన పంచశరహరుశరణులశరణంబు 

లంతఃకరణంబున స్మరణంబు గావించి యవ్విరించిజనకు నుద్దేశించి 

యి ట్రనియె॥ 326 

ఓరోరి క్భష వీశ్వా 
లా 

ధారుం డగువిశ (పతికి దండము! బెట్టం 

గా రారమ్మన నప్వు డ 

వారణ గుడివెడలె. బుడమి వడవడవడశన్॥ 27 

అట్టు వెడలి మంచనారాధ్యునకు మొక్కి. 
యతనివెంట నడుచు నబ్బనయను( 

జూచి పరసమయులు [సుక్కుచు నకి ళ్లు 
4 న్వు! 

వడ నడిచిరి లచ్చిపతి పరుండ ॥ 898 

హరుభ క్రిసంయుతుండై 

హారి నీగతి విశ్వనాధు నగమునకు ను 

ద్ధురగ తినడిపించుక వో 

యిరయంబున మొక్క (జేసెనిలనురమటంన్ ॥ 329 

'4వభ క్రణపభుర్మే” అనుమాట యోటుపడ కుండ (గుండ ఫీమండ లేశ ౫ 



382 

క॥ 

ప్ 

క॥ 

క॥ 

క్రో 

ముషష్టాశ్వాస 

యను మంచలిపండితులు పంచినవని సేసి [బదుకు నని వచ్చి భ కి( 

బిచ్చఅకంటికి | మొక్కి. యక్క_డన చక్క_( జా(గిలంబడి లేవకచిక్కి 

యుండుట నేడునుం దెలంబ కాదె వాదులు నెత నతువలేక చూచు ల ల గలు 
చున్న వారు గావున॥ 380 

హరునకు( |బతిలేమికి నా 

హరిరూపమ సాశ్ని భక్రులలిగిన జడు(గు* 

ర్చినయేని (బతుకు హకియిం 

(దరవిసుధాక రులకు వినుధరణీనాథా॥ ddl 

శంకరదాసినా నపరశంకరమూ ర్రిగలం డతండు కో 

పాంకిత దృషి( గన్గొనిన యాక్షణమా తన యన్యచై వముల్ 

బొంకముదూలి (పయ్యలటు పృథ్విపయిం బడు నిట్లు ధాతిని 

శ్శంకత సంచగింవ(6గ నసహ్యత బల్హహుసమ్ము ఖంబునన్॥ 892 

జగదేక మల్ర(డ నువా( 

డగణితమాయా బలాఢ్యు(డై తొడరిన న 

జ్ఞగతీశు(డు దత్సమయులు 

దిగులుకుడువమిగుల కోవదీపితు(డగుచున్॥ 333 

పాలా భీలాంబక భవ 

కీలావళి( బర్వనత,డు కినిసి కనుగొగః- 

నేలం గలయదె యచ్చట 

నీలా భనిభాంగుమేను నీరై “పెలుచన్॥ 861 

చూడ గన త్తెరుముట్టము 

పాడై యిదినేడునునికి పత్యయముడురాట్ 

చూడామణి భఖ కీకి ప్రీ 

కీడెందుచు లేదు నీ పదెరుగుదు నా 
€. 

8న Gr Cs tus SEE 
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వసంతతిలకము॥ ఈరీతిమాట లింక నేటికి జాచీనారో 

క్ర! 

తే॥ 

వ॥ 

తే॥ 

4 

ఢ్యారూఢభ కిగతి యంతయు నేడుజూడం 

గారాదె తొ ల్రియుం గారులు వల, (గా నౌ 

సౌరాష్ట్ర నాయకుని జయ్యనదోడితే డే॥ లీల ప్ర 

కొట్టరువున( దావక భట 

దట్టములకు బళ్ళ పరిమితం బనుదినముం 

బెటించు గాని లెక్కలు 
కు 

పెట(డు[వాయడు వారి పెరొక్కండున్॥ 237 
లు 

కవిలెనిండ బంచాక్షరీగణన వాసీ 

తవిలియేదియు నడిగినననుతప్పక త(డు 

వెరుసుదప్పక( జెప్పునవ్విధమునీవు 

నెజింగియుండంగ నేజెప్పనేటికధి ప॥ 838 

ఇటమీది పనులును జిరకాలంబున గనియందు గాకేల మిట్టిపడయెద 

వని బిట్టుల్కి బసపం డీవృతాంతం బంతయు విన్నవించి పంచిన విని 

వాదంబన్న ననాదరంబున నాకడకుంబోక యున్కికాదని కదలివచ్చి 

యచ్చటనున్న భకులకు మొక్కి మొక్కలుండై నిలుచున్న బాచి 

రాజుం జూచి యేచినయా[గ హం బు(దేకింప నాభూపాలుండ తని 

కిట్లనియె॥ 089 

అభీలలో కాధినాయకు(డే నయట్టి 

హారి_పతిష్టకు నీయమాత్య ప్రజంబు 

వేడ్క(జనుదేర నీ వేల వెళ్ళనిట్లు 

చెల్టునేయని విని కోపశీలుండగుచు॥ 840 

పుట్టుచు గిట్టుచుకా వెతలంబొందుచు వందుచు దుర్భ వాబ్టీ లొ ( 

జుట్టలు పెట్టుచుం దిరుగు. జుల్కనివేల్పులం జూచి నీవు యిం 

కెట్లు నృపాల క ర్త యనీ యిప్పుడు పల్కితి క ర్త గట్టురా 

పట్టిమగండు గాక మజిభ ర్రలు కర్తలు లేదు వీరిలోలా॥ 941 



క్ర 

క! 

తే॥ 

ర్త ॥ 

ఠా 

లే 

క 

క ర్రలక( గర్ర యగుమ 

త్వర్ర మహేశం డొకండ క రవ్యదళా 

కర్రల హరునకు సరి యని 

కీ ర్రించిన వారినోర క్రములుదొరు(గవెే॥ 

డల మరు హరా మహేశ రి యను 

కంబు చదివియు పినియు మతీయు 

డి గిరినజు సురలు గిరలు 

(త 
కట: 

UK £9 రో 

ర లెక Er CBN 

ల జ్ర 
[oa 

౮ పల్కు_నట్టి మౌర్గ్యంబు గలదె? 

జనికర్ర (బహ్మ యగనే? 

తన తరి మొలపింవలేక తానుండునెః? సి 

త్యనుశాసనుండు హరియే 

నిన(దన సుతుంజావకుండ నిలపగవలదే॥ 

జినబుద్దుల్ పరదె వతందబుల? త్రయానీాం తపూరుల పసు 
శ (త 

348 

84 

త్వనిరూఢుల్ పతిమాక్ళతుల్ నిజమహత్చావర్రిమల వత 

ఘనమతే భము వెన్నడించిన( జొరంగారాదు తజెన బౌ 
pa (pay 

ద్దనివాసంబులు ధా|తిమీ(ద నిదె (పత్యక్షంబు ఏక్షింపంగన్॥ 

మాయదై వంబుగా దనుమానమేల? 

యదియ దైవం బగుడు మాయ యనంగ దగుణె? 

హరజ్యులు హరు నదికారు లమ్మురుపును 

చేదబాహ్యులు క ర్రలే? వీర లెల్హ॥ 

అయేవురు క రృత్వరి 

బేయెడ ధరియింపలేమి సీళుండు కర్రు 

తాకయతనము దర్శసములు 

సియిలనీరుమూండ యనుట నివియు నేజంగ రే? 

రఫ్ 

346 

9417 



బసవపురాణము 95 

ర 

క 

లే! 

ణే 

దినముల “డేక ఏవరు దో 

యను (తుళు లీశ్వరునిం జెప్పిన ట్రమతని( జె 
(ఆ) 

లనజనపదహృతముల "ఏట నానోముఖు చేన్ ॥ శీలరీ 

శీత దై వమేని మలమూ 

(తతతికి నెలవగునె జలము దైవంబే నిం 

దతమగునె యిట్రిపాటల 

యతివరు నరచేతిగుంటయందును నగునే॥ 849 

అనలంబుదై వతంబగునేని సర్వభ కుండ న(జనునె? భూమలడలమున( 

గరువలిదై ఇ వంబు గావింతమేనియు దికృతియె యొక్క దెసనయున్నె? 

యాకాశమదిదై వమంద మేనియు( బళయంబునొందునె (పమదాళిచెత(౩ 

గమలా పరిపులదె వములనవచ్చునె? సంతతాటనవరిక్షయయుతులను॥ 

నత్మ యింతటికిని గ ర్ర యయ్యెనేని 

సౌఖ్యదుఃఖంబులకు( జిక్కి జరుగుచున్న 

యిన్నియును దై వములు నియ్యెనెని యొకటి 

జన్య జనకత వెలయ(గా జనన మందె॥ లల! 

కాకయింతరకు( గ ర్త కర్మంబయ్యెనే( గర్మంబుజడ మదిగాదు క ర్త 

యెల్రన చెయ్యి యే మేని(జేసినవాని కర్మంబు పజచునో క ర్రగల(డొ 

లేదన్న. (దిపుటియ లేకపోవలయునుగల (డన్న (గర్మంబుక ర్ర రగా(డు 

ఘనకర్మ ఫలమును! ననుభవింప(గ(జేయు హరు(డు కర్మాధిశు( 

డతండక ర్త 

కర్ర కర్మమ యగునే? మఖంబు( జేసీ 

దక్షు నీ డేరకుండునో తం|డిశిరము 

గొబె నటైనయా కోట కోటనికిని 

హరుని జేరంగవచ్చునో యరసీకొను (డు: ఫిరికి 
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వ॥। 

మ॥ 

వ॥ 

ఇషాకాసము 
© 

“అవశ్యమనుభో కవ్యం కృతం కర్మశువాశుఖం' బసువాక్యంబు కర్మా 

నుభవావశ్యక త్వసూచకంబుగాని కర్మ క ర్చత(నసూచకంబుగాదు 

అట్లునుంగాక “ఏకఏగరుదోనదితీయో' యని పతికోతిచాటుంగావు 

నంగ రలక రమదనమదహ ర్రయకాు హారపురస్సరసనుర లతనియావ 

రణంబునం బని పేనికొలిచియుండు పశుష్పలుగానిపశువతులుగారు ని 

యంతృయంతణాపారత౦ం త్యంబునం గార్యుకాచ ణ(ప్రవర్రితురై య 

వాంతరక రలె చెప్పిన( బనుల(జేయువారు చప్పనపనులకుం దత్చ 

లంబులకుం కర్ర లగుదురే? క ర్రలుగామికి మ ర్యంబుననూరనూర 

సకలజనంబులకు విస్పష్టంబుగా ( దచిలసియు ౦గునుప్ జ ప్పెదనినుండు॥ 

త్రకోకిల, గోరం బోవంగ గొడ్డలెటివ గొపవాహను పట్టుల- 

సారసాక్షముఖామరుల్ పరిచారకాకృతి( గొల్బ యు 

న్నారొ వారల గళ్ళ చుట్టు పినాకీ నొక్క ంప సై గల 

న్నారొ చెప్పుడ గుట్టు లేల? జనింటు కల్ల సెయుంగా (గాన్, 954 

అటునుం గాక 
చా 

పీసమాలిక :_, 

ఆ పతిమాకారు, ఉణగులింగము? డక 

(బతిచరించిడి హరిహంను తనయ? 

సనిర్మలనిత్యనిష్కర్మదెహునకు సు 

దుర్మలదుషదుష్క్నర్ము లెనయె? 
tu 

ad a ర్న ఆ హై జల్ల శద్ధ్యవబుద్ధానిరుద్ర దేవున కప 

సిదజోదాసదటినులు సడియు 7 
ఢి (a a) 

జొపు( బుట్టువులిని దేవదీప్తునమును 

నగ(జచ్చి పుట్టుదివతము ఆచ? 

(టహ్మ మాయాకారపపపాశభ రము 

(బహ్మవిష్టుపురోగ పము అగ? 

ఫోంకరునకు విష్ణుకం కాశథరున్నకు 

శ0కినులె చనులెలక తఅనయె ? 
స్ 
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త్తే 

వ॥ 

1పళయంబు నొందించు పర మేశునకును ద 

త్పరిళ యభీతులు వేల్చుబన్న లెనయె ? 

మునిగణార్చి తపాదవనజాతయగునకు 

మునిశాపహతు( డగుపీను, గెనయె ? 

యభిలలోకార్చితుం డగులింగమూ ర్రికి 

నర్చించు నర్చుకు లమరు లెనయె ? 

నొసట మూ(డవకన్ను నొనరించు హరునకు 

రెండుకన్ను లవేల్పుతండ మెనయె ? 

హాలాహలాగ్ని సంనారసాహసునకు( 

హాలాహలాగ్నిద గ్టాంగు లనయె ? 

(తీపురదారవభంగని పుణ వి కమునకు( 

దిపురదె తేయబాధితులు సరియె ? 

యంధ కముఖ్యదై త్భ్యమదాప హరునకు 

సంధకాద్యసురభయారు లెనయె ? 

హరికమలజక పాలాస్టిభూషణునకు 

హరికమలజముఖ్యసురలు సరియె? 

యావిర్భవింపని యట్రియభ వునకు 

దేవకీపు తాదిదివిజు లెనయె? 

యఖిలంబు లో(గొన్న యట్టిలింగమునకు 

లింగమధ్యస్టులౌ లైంగు లెనయెః శిలల 

యెలమీ సర్వేశునకు నస ర్వేశులెనయె? 

రమణసర్వజ్ఞుతో నసర్విజ్ఞులెనయె? 

భూమిషోడ్లలదేవుతో సోమనాథు 

తోడసరివత్తురే వెల్చుగూడ గొడ్డు॥ ల్రిర్గ్రి 

వెండీయు హరస ర్వేశ్వరభవపరశివపర మేశ్వర పశుపతి క్రీమహాదేవాది 

నామంబులు తక్కిన వెల్పుల కొర్కానకై ననుంగల వె యంతియకాదు 

“తద్విషోః పఠమంపదం' బనవిష్ణునకుంపరంబై న పదంబసియును 
[మా న్ా 
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తే 

తే॥ 

షషాళా గణము 
@ 

'వశ్యంతిసూరయ' యన గృతార్జులిటిమిహాదేవుని థావంబులం గాంతు 

రనియును వేదంబు నాసాదంబులు సాదరంబువంబల్క_ విసియునుం 

గుమతులయు యసచ్చాస్త్రంబులం జెప్పంబడ్డ చందంబుననొ కుక్క 

పాలు డొక)_లం బోసివదోషంబుననొ నాముమెసినమోసంబునం బొడ 

మిన మతి భమణంబుననొ గాని కొందటు మందభాగ్యులు సద్గతి 

వాహ్యులు నగువేడబంపు బాడబులు దేవతాతారతమ్యంబులు దప్ప, 

జెప్పుదు రవనీశ వారల |పకారభాషణంబులు వినం బనిలేదు విడువు 

మని మతియును॥ 

హరికి నపునర్భవత ము నచ్యుతత్వి 

మును నిజంబుగ( గల్రిన పునుజనాథ 

ఇ వవరు డగు భృగుమౌనిశా పముశకు 

బుడమ్( బదిమారు తానేల పుట్టు ఆఅపు్పుమ॥ 
౧ 

నామంబు 'విష్టో పితామహి యగ బవీతా 

మహునిగసదంబున మాధప్పుండు 

తోడ జన్మి౦చి యదోకజు, డమనామ 

మవనిలో( (బఖ్యాత మయి గాదె 

యిది యేల? యదితికి నిందానుజుండు నై 

జననంబు నొంద(డే కార్రపాణి 
౧ 

బాదరాయణు(ం డస (బభవింపండే స్రోత్రి 

ద్వాపరంబున ఎలవారు వినీంగ॥ 
ఛా 

నీయ్యుగమునందు( గృష్టోఖ్యు( డయ్యె, గాడ 

విష్ణనిలయంబునందు దదిష్టుపదము( 

గోరి భజీయించువారికి మారవె ౮6 

యొస(గు విష్ణుత్వ మొందుచు రొక్కరోరరు॥ 
\y 

రీర్ ? 

లేప 

889 

dU 
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ష్! 

మ॥ 

శ్రే 

లే॥ 

ఎక్క_డ వ్మయున్న యగు సీ హరిబన్నము లిన్ని బాములుకా 

నిక్క_మ కానివా? బలిమి నింద యొనర్చుటకా? నరేర్యద యీ 

889 

వాక్కుల సాక్షి యొక్క. ముని వక్షమున( దన్నిన నొచ్చి మచ్చయె॥ 

యక్కునః బాయ దెప్పుడు నరాధిప వెండియు విన్ము చె ప్పెదన్ ॥ 

తగ దుర్వాసుడు రుక్మి ణీయుతముగా ( దన్ను న్యడి నండి పె 

న్నాగలం గట్టి కశాభిఘాూతములచే నొప్పించుచుకా వీ[ప్పుతో 

లగయం గొట్టుచు బండి యెక్కి దిశలం దీడ్పించుటల్ ద్వారకా 

నగరం బెల నెణుంగు(గాని నృపతీ నామాటలే కాదిలన్॥ 

ఉపమ నుపమన్యముని మహాతపము జేసి 

పాలముస్నీరు భవుచేత( బడసి [కోలు 

నపుడు నొడబడి యాదినారాయణాఖ్య 

గళమునను బడ నుమియ(డే కేకరించి॥ 

హరిని జలంధరుం డనురాక్ష సేశ్వరు( 

డలయించి చంపండే యంబరమున 

జలజన్నేతుండు జరాసంధునాజిని నోడి 

కామించి కొన(డె దుర్గములగముల 

నిభదై త్యముఖులు కై టభమర్దనువి బజ 

పం పలుమారులు బవరమునను 

మృగజాతి చండాల మగుగార్హ భమున (బా 

ణము పటి మనండి యానవ్యళార్డి; 
౧ 

చక్రమున వై నవే పొంగి చ| కమవుడు 

ఏజీచివై చి దదీచిత న్వెన్నడింప 

బెగడువడి యెజబుంగక యుండ. దెగువశేసి 

పాజిపోనండె వెన్నుండు పంచి యగుచు॥ 

862 

868 

864 

869 
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క 

క్ష! 

సురబలము నసురబలముల్ 

ఫారిగొన విష మారగించి వరిహర, గవృలం 

టుదుడ య నిచ్చి మెచ్చిన 

హరిమగటిమి పొగడ(దగిన దయ్యెను గ దో! 368 

బలి గిట్టి భూతలం ది 

మ్ముల(గొన్న యఘంబువలన మురవై రియుభూ 

వలయంబు గోలువడి ఘా 

జలధిసొర(గ వల సె(గాదె జనులెజబు(గంగన్ ॥ తీగ / 

తోటకము॥ ఆలికీ( దా ద్విజహత్యకు లోనై 

క 

నేల గలంతయు నెమ్మి (భమింపం 

గాలము నిండిన (గ్రక్కున. బో(దే 

(వాసీన నెవ్వగ రాముడు భూమిన్ ॥ వ్ (0 

పోటరివిష్ణునిమాయ 

న్నాటకమున కేల్యబమసినారొ టినులు ఘూ 

రాటవి నొక్క_నిషాదుని 

యేటున నీల్లండె లోక మెల్లనెదుంగన్ ॥ 869 

వెన్న [ముచ్చిలిపోయి (వెతల నెలయించి 

రం కాడ(డే గౌరి శంకలేక 

నంది కేశుడు తన నాసానిలము పెంట 

సీడువం డాతండె |కీడ(బాణ 

హరి తాన దైవంబు నని వలి ,_యురులింగో 

మూ రి( గానంగలేక మోసపోందె 

హరు( బెక్కుయుగముల నాత్మజు నర్టించి 

కొలువ(డె మేఘమై కుధ రధరు(గు॥ d70 
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తే॥ 

క్ర॥ 

Gi 

క 

క 

క॥ 

మత్స్యమును( బరిమార్చి మామారవె రి 

యం తసంతతి, డల దాల్చినట్ల జరఠ 
య 

కమధఠకరణికపాలంబుగాదె హరుని 

హారలతికాంళరాళంబునందు వెలు(గు॥ 371 

శరభాకారంబున నర 

హరిం జితవధం బొనర్చి యాతనిచర్మం 

బరుదార హరు (డు దాల్చుట 

శ రభాధ్యాయంబునందు( జదువ(గవినరే॥ 872 

అంగజవై రిహ స్తమున నాదివరా హము "ఘోరదంష్ట౦ యొ 

ప్పంగ( దివి కమాసి పుర భంజను హ స్తసరోజమందు ఖ 

ట్య్వాంగముభంగి నుండు దనుజారిశిరంబు శివాంగమందు గా 

నంగంబడంగ శౌరినయనంబు మహేశ్యరు కాల (వాల(గన్॥ 873 

వనజాక్షు దై వకున(గా 

వినవగ్సునె హరుండుమున్ను నిష్యక్సేను౯ 

ఘనశూలంబున( బడ (బొడి 

చిన నింకె త్రినదదగసీమనె యుండున్॥ 874 

అ తటీ( గల కేతనిగతి( 

నెత్తురుపజవ(డె మహీశునిసమక్షమునకా 
సత్తుంగనింతయు(గ న్నిపే 

మెత్త హరిం గర్తగా/గ మజికొందణిలన్ ॥ 379 

సమధికరౌ|దోదేక 

[క్రమమున రుదుండు హరిహరాంతరం బని వే 

దములు మొజవెట్ల విష్ణుని 

సమయించుట హరిహరాఖ్య శంభున కయ్యెన్॥ న్ గ 



క పన్నుగ 'యజస్య నిర 
డ్ 

శ్చిన్నం' బనిశుతులు [మోయ గర ంకుడు దో 

జ్లోన్నగపు్షం ఛొరింగొని 
రో 

జన్నంబున వెన్ను శిరముసరి[దుంపం గే॥ 871 

ఉ॥ ఆదిమహాధ రంబున మదాంధమున౬ మురవై ర మసక 

బాదము నొంద(డే హరునిచత నతండె యనంగ నేల గ 

ర్వొదయు లెవ్య రాగజహరోపహలాత్ములుగాక యక్ష డీ 

మెదిని ప్రై, ద్భణం విడిన మించి సురార్నితు లెత జాలి రే॥ a7 

అ॥ మించి యహమించెనట్టి విరించుమించు 

పంచమశిరంబు |దుంప(డె పంచముఖు(డు 

హరిణమై కూ(తు వరియింప నజునిక్రీర్ణ 

మభవు(డేయండె తెగ మృగనాధు? డగుచు॥ 879 

అలో ఉ॥ అతని మానసాత్మజు( డహంకృతి సంగతి నున్న నుష్ట్రసం 

జాతుని జేయండే శివుడు సత్యవతీసుతు ( డాత్మహ న్రసం 

జాతము మీ(దికెత్తి ధర శౌరియ చె 

బేతెరు వయ్యెనో మునులు పప్పరె యాశివశేతనంబులన | 380 

వత మన్న దద్భుజం 

భుజంగ పయాతము॥ అమేయావలేపాఢు (దై రావణాఖ్యుం 

డుమాదెవి కింపింప నుపొంగి లా 

సముక్రా మీ(దికె తంగ సర్వంశు గంగు 

షము న్నా త(డే రీతి సంజోభ మొందన్॥ 81 

తే! మలహరునితోడ మెండొడి మారుషుసలి 
యె 

కండు. డేటేట(. గాలంగ. గానరాదె 

కాలు సేతులకె చం పెగళాదె హలి 

సహలమున( (గుచ్చి యిచ్చల సురలు దలంర॥ 382 
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త్రే॥ 

క్ 

వ॥ 

దక్షుడు |కొవ్యినం దలగొట్టుటకు సొచ్చి 

మేషశీర్షము పెక్కు భాష లేల 

యఖీలలోకాక్షుండ నగును దా నన భృగు 

కన్నులు గెలంకడె కాలగళు(డు 

శివదూషణము సేయ, జెవి బడ్డ భృదుండు 

పూషుపండును బోవ( బొడిచెంగాదె 

యతిసత్యమున జగత్సారిణుండు దానన 

గాడ్పుకాళ్లును నజుకంచె హరు(డు॥ 983 

దోపి దక్షునిచే నాహుతులు (గహించి 

కుడిచి బాహులు జిహ్యలు గోలువడ(డె 

యగ్ని యనిమిషపతి చెయ్యి నదితిముక్కు 
చెక్కు_(డే వీర భదుండు చక్క. గాంగ॥ 384 

అమృత కిరణు( జరణంబున( 

జమర (డె విధిభామముక్కు స్వాహా సనము 

న్నిముషంబున( గోయండె య 

జ్ఞమునకుః దమరాక మిగుల సఫలత నొందన్॥ 389 

వెండియు6 గండగర్యంబునం దిండికై యజ్ఞభూమండలిం దండతండం 

బులై యుండుదుండగపు వేల్పులం జెండివై వండె యంతియ కాదతం 

డెల్లలో కంబుల వెల్లిముంప్ప తలంపునం బఆజతెంచు గంగాకల్లోలిని 

నల్ల నల్లన కర పల్ల వాగంబునంగ బళించి జగద క్షణార్థంబుగా మౌ 

ఫింగీలింపండెమజియు సర్వసర్వంసహాచ[కరురీణా సహ సభూషితంబగు 
శేషఫణిమణీము | దికంగావించి చిటికెన వేలందాల్పండెయదియునుంగాక 

మింటిదెన నొండొంటి(గూడక మగ్గుటవడి పొడగట్లు కట్టండిరక్కసుల 

పట్టణంబులు మూ(డునొక్క_ పెట్టునంగట్టు వింట నంటుకొనం గెంటులేని 

తమ్మికంటి తూపుముల్కి. మంటపాలు గావింపండె యదియునుంగాక 

యుదధి మథనసమ యసముద్భ్ఫూత|పభూత చేతో భీతిమూలంబగు హాలా 
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చ॥ 

లే॥ 

చ॥ 

వ॥ 

షషాశాాసము 
6 

హలంబు జంబూఫలంబు [మింగగతి మింగ౦డె యంతియకాదు అంధక 

మంథనుండు రుజలంధరవా[ఘజటాలాసురాదుల( బెంపడమొత్రి మోద 

రలాడండెయిం తేసి పనులకుంగతుహంత గావలదతని చిజబుతగణం 

బొక్కం౦డై నను బుండరీకభవాండంబులు దివియం బెట్టం జాలు నట్టు 

గావున మాదేవు( బోలువేల్పు లెందునలేరు భూరమణ యింకొండు( 

జెప్పెద నాకర్టింపుము ॥ 88 (1 

హరు( డొకరుండు నిత్యుండు మురాంతకముఖ్యు లనిత్యు లౌటకుడా 

గరియణగం గాదొ కొంసమురఘన్మరవాగమణాసి మసకో 

త,_రధరణంబు దా నదియ కాదె తలంవయ థ్రానకం౦టు శం 

కరు(డ తదియసంహృతికి( గారణయాటకు( గ రయాటకుస॥ 387 
7 

అవనినాయక యుపమన్యు, డగమునీం దు 

చేత శివదీక్ష వడ సె రాపివనేత( 

డిం|దనీ లంపులింగంబు నిష్టభ క్తి 

సజ్జ నిడికొందు ముప్పొద్దు గ్రోధ్రతోడ॥ ఫ్ గి 

హరిహరు చేయి తామరల నర్చున'సయంగ నందు (నొక్కా వం 

కరుహము దక్కువైన దనకన్ను( దియంయిన( జలగించి త 
చూలూ ౧ 

చ్చరణము( బూన్న విషుఘనసాహనభ కికి నిచ్చ మెచ్చి శం 
ల లా శీ 

కరు( డొనగండె చ|కమును గన్నును ముందటి యటయుండ(గన్॥ - 

మతియు మత్ప్చ్యావతారంబున శ్రీవత్సలుండు అంకాదగపం:న( 
గంకణీకృ తవానుకి మత్స్యేశ్వరనా మ.౦యిన, [బతిషయొనిల్బ చేరిక 
నిష్ట( గొలువండె రూర్మా వతారందటు“ం గరార్భ నాయదొర పొథోనిఇ 
పాంతంటున న్నిల్పి భక్రియుక్తుండై వభియింపండి రామావతారం 

అ: బున రామచందుండును శ్రీరామనాథు 'సతుబంచింబుప నంగావ 
శ & అ 

న. 
శ నంబు(జేసి యుపొసింపంగె యింతపమును,. సగాందుందు. నితాంత 

శ చి 

తాత్సర్యంబున “కశ్షీరారామంబున రామేళ(రు నారాతంవండె ద్వార 
+ 

వతి నోరంత పొద్దు గోవిందేఫవిని వేశితుంజేసి యన క “సేవిందండి 
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త్తే 

తే 

వెండియు నలంపూర [బహ్మ శ్యరుం బాదుకొల్సి వూజలుసలు 

పండె యట్ట యిందు(డు నత్యంత తాత్పర్యం బున నిం ద్రేశు నెడపటని 

భ క్రిం బూజింపండె వ్యాసుండు మహొల్దాసంబునం గాశివ్యా సేశ్వరుం 

బెట్టి నెట్టన దాస్యం బొనర్బండె వారు వీరనక సకలమును మనుదేవ 

దానవాదు లాదిగావారణాసిందమతమ _పేళ్ళలింగ ప్రతిష్టలు చేసి 

యాస కి గోలు చుట తేటతెల్లంబగాదె కావున భావభవభంజనుండు 

దక్క నొండొక్క_ వేల్పుల కెక్కడి కరత్వం బెడ యుపాస్యత్వం 

బతండ యర్కి_డుండై యభిమశార్థదాతయగు నిది సకలశాస్త్ర పురా 

ణాగమనిగమ సీంసిద్రంబు॥ 390 

అట్లుగాకవిష్టు(డై ననువిధియెన 

నేరి కేమి యొస(గి తీర్చితార్థ 

మమరమనుజదనుజయక్షోర గాదుల 

కీశుండియ్యకున్న నీప్సితములు॥ 891 

ఆశ్షియుగంబున నర్చింవ( గాళిదా 

సునకు( గన్నులరాసి సొరది నాసంగె 

ననుర క్రి శివనాగమయ్యకు |బతిసోమ 

వారంబు కన్నులు వార కీండె 

భానుని సేవింప బోనికుష్ట మడంచి 

వినుతదేహము మయూరునకు నిచ్చె 

బాణు( డప్పుడు కర పల్టపంబు నుక 

నతని కవ్వుడ యీ(డె యంగ జారి 892 

దండ (గీ ర్రింప హరిచేత దలం(గనట్టి 

నేతరోగంబు హరియించె చిత మనంగ 

ధూప మొసంగినం జేఘంటతోడ( గూడ. 

గొని చనండె యోహిశయ్యయు. దనదు పురికి॥ 393 



896 

క్ర॥ 

క్ర! 

క 

తే॥ 

అవనిం దేవరదాసికి 

దననిధి యొసంగండె బాస దప్పమికీ మహో 

త్సవు( డగుచు మిండ పాణం 

బవలీల(గులాలగుండ యా ఖ్యునకీ(డే॥ 

కరికాలచోడ పురమున. 

బరగింప(డై పెండివాన [వమథులు వెజ(గం 

ద రయంబున( దగనెకె_డు 

సిరిగద్ధియ యొస(గె బసవదేరమచేగన్॥ 

మును నిమ్మ వ్యకు( గానే 

డ్రినములు తనపురి గవనులు దెణిపింప(డె చ 

య్యన జొమ్మయచే( జచ్చిన 

వనమృగముల( గొని చనండె స్వపురంబునకున్॥ | 

మార్చితోభయక ర్మకు మారపాల 

ఘూర్ణరుని తం|తయు తముగా( గొని చనండె 

యల్లులే పిళ్శనయనారు ననుమహాత్ము 

(గామసహితంబుగా( దన్ను( గలపికొనంె॥ 

వరగొండ పెరుమాణి నరులెల్ల నేబంగంగ 

గొనిపోవ(డే తార కుధరమునకు 

(మాల వాడ(గ మెచ్చి తాళంబుగూద శం 

కరు. గొనిపోండె స్వపురముగకును 

షోడశగణముల సొరది పీఠంబుల 
నిలువండే నేడు నిశ్చాలత నుండ 

వితెరనగణముల పిరభ కిక మెచ్చి 

8 వల్య మొస(గ(డె గారవమున॥ 
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టసవపురాణము 

లే॥ 

క్ 

తే॥ 

క్ర 

త్తే 

పొంచిమృగమునజై ని ద్రంబోవకున్న 

చెంచునకుసీ (డె శివరాతి సేవ ఫలము 

చన్న భక్తుల కథరిట్టి వెన్నెయైస( 

గలవువానిన యేటికి గణుతి షేయ;। 

హరునకు సరిగల రనుటయు( 

బరగ(యగ నేకాత్మవాదపరతయు హరి నా 

హరమయు( డనుటయు నజ్ఞత 

యిరునాలుగు మూర్తులును మ హేశు( డనుటయున్॥ 

దష్టమనుష్యుల లోకో 

త్కాష్టమహాభ క్ర సంతతికి బోల్చుట త 

త్కష్టతరోక్తులు వినుటయు 

సృషింబాత కములనుచు( జేరరుశిష్షుల్ ॥ 

పిలువ( బంపంగ సిటకు రావలసి నేమి 

పని గలదు చెప్పుండన్న భూపాలు( డన్య 

మతుల మోములు చూడ నయ్యతగు అపుడు 

తలలు వంచిరి పెదవులు దడిపికొనుచు॥ 

గా మడ(చీ నటు లందయు 

మే మఅచి వచింపలేక మిన్నక తమవో 

మాములు చూచెడీవాదుల 

కొమహిపతీగాంచి లజ్జతానను(డయ్యెన్ ॥ 

(కోవ్వడ(గి తొర్కి కులు కుక్కగూసి దప్ప 

దెచ్చికొన్న విధంబై న దిక్కుమాలి 

బాచరను మ ర్యమ్మాతు(గా( బలుక(బోక 

[దోహ మాతండు (ప్రత్యక్ష రుధు( డగును॥ 

ర్ట? 
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898 షష్టాశ్యాసము 

క్ర॥ కొలువును దిక్కుల వెలసెడా 

బిలబిలతార్కి కులు( దాను బిజ్జలు( దేగారా 

మల హరు భకులు బసవ(డు 

నలఘు6ండు బాచయయు నరిగి ర్యారులు పొగంవన్ ॥ 405 

మ। ధరణికా షోడ్డలదేవుబాచయ విచి తలపైన చారి త యె 

వ'రు సద్భ కనభాంతరా ళములలో వాివ్య(గా విందు వా 
ఎ త్ చీ 

రరయంగా విన రంతకప్రథితవాహద్విబటత్క ౦ధ రాం 

తరసీమాదృఢ ర జుబంధ విలుఠద్దంటాఘ నవాత్కా రముల్ ॥ 400 
జః ఘు 

(సగర : బసవ శ్రీ నామధేయా పరిమిత మప మౌ (పాఖలింగాంతరంగా 

బసవ శ్రీపాదపాదబభవయు గళసద్భావనా స కచితా 

బసవ శ్రీమత్ప9సాద్యవచురరనసుధావనసంపూత దేవో 

బసవ శ్రీలింగదతోల్బణకరణగుణ వాణదేహాభిమానా॥ 407 

క॥ వేదపురాణాగమనం 

పాదితసుతసూ కిరచితబసవర్భతిసుధా 

స్వ్యాదనజక సంతతస 

మ్మోదితశివభ క్రిజాల ము కిపిలోలా॥ 408 

మాలిని॥। శమదమయుతవృతా సద తాయ తచిణతా 

యమనియమస మేతా హారి పుణ్య పభూత 

సమదతులమహీపా నవ్యచిద్ధ్వ నపాపొ 

సమహేీత మహి మాఢా సంతతో దూ తమౌధ్యా॥ 49 
(a) లి 

గద్య ! ఇవి శ్రీమక్చాలకురికి సోమేళ రగురు పసాదిలబ్రనిబంధనళ కియు క 
చి ఆజ ఆని 

శ్రీపిడువ రి బసగనాబార్యవర్యసచ్చు తకులపవి త సోమయ నామచేయ 

శివకవి పణితం బె నబసవప్పరాణం బనువుహ్మాపబంధం ఒనందు 
అ 

షష్టాక్వ్యాసము, 410 



ఆ|| 

చ॥ 

క్ష 

మ॥ 

నంది కేశ్వర పద 

ధ్యానాదీనాంతరంగ డంబవిరహిత 

జచానాంబిక నిర్మూ లిత 
దో 

సూనాశుగ పాలకురికి సోమారాధ్యా॥ | 

శివనాగయ్య గారి కథ 

దేవ మున్ను మీరు ది౧పద6 గావించిన 

జసవచరితయేను భవదనుజ్ఞ( 

బద్యహృద్య కావ్యభంగి నానేర్చిన 

యట్లు విన్నవింతు నవధరింపు॥ లై 

మజియును భ కధీమణి సమంచితకీ రిధనుండు భక్తులం 
దు గొనియాడుచుండ మను ధన్సు( డిలకా శివనాగమయ్య నా 

వజలు నుదారమూ రి బసవపభుచెం |బణిపంతు లందుచుం 

దిగని భ క్రివృ తిమెయి నిష్టఘ నాంబుధి నోలలాడుచు౯॥ ల్సి 

కడు వేడుక నత డుండ(గ 

బుగిబుళ్ళుం బోవ నట్టి భూసురు లెల్ల 

న్యడి(జనిబిజ్ఞలు(గనియె 

క్కుడుమచ్చరికముననిట్టుగూసిరి పెలుచున్॥ శ్రీ 

ఏను భూపాలక పెద్ద భకు లనుచుకా వెవేలచందంటుల లా ॥ 

వినుతీంచుకా బసపండు వారి? గనినకా వే _మొక్కు_ వారుంచిపో 

యిన యుచ్చిషము తోడనే గుడుచు దా నిట్టిట్టీ వా( డయ్యు స్య 

చ్చునిచదంబున నిన్ను డాయ(జనుదెంచుం జేయు సిద్దాంతముల్ ॥ న్ 



400 

య. 

తే॥ 

క్ర॥ 

క 

జ్జ; 

కీ 

స పమాళ్యాసము 

వారు పురంబుసీథులను వచ్చుచు బోపుచు( గొవ్వునరా మముం 

బీదికి నైనం జేకొనరు సెంబలి సెంబలి నారు మానినీ 

మార మహిళ యీపురము మాలలపా లయిపోయె నింక నా 

చారము వర్శభేదములు నా *ట యేగతి సీదుమేదికిన్॥ గ్ర 

రాష్టరికృత పాప మెందును రాజు. జెందు 

రాజకృతము పురోపాతరాజీ( దగులు( 

గాన నెజీ(గింపవల సె( దత రృజనుల 

రిక యొనరింవ కీవున్న( జెందునిన్ను (| 7 

ఆనవిని జనపతిమనమున( 

గనలుచు బస వయ్య విలువ(గ౧బంప్పుదుని 

ఘనునిశివనాగమయ్యం 

దనయంద లమందునుంచి అ(బరిచరు(డై ॥ B 

కడతేర( గాంచి విపులు 

కడమయొకింతయునుమూల( గలుపంగాసీ 

కడకతని(దోడు క నిదెవ 

చ్చెడుమదిభయమింతలేక శివీకముమీ(దన్॥ ల 

సీవు చూడంగ సీరీతీ నెగపవెంచు 
వా(డు మాబోంట్లనె యు(గునే వసుమరీశ4॥ 

శంక లేక యతడు వర్గసంకొరంబు 

సేయుచున్నా (డు దన కట్లు జట్లు టట్లు! 10 

ఆనీ పల్కు వి పవర్గము 

దనబడి నడతెర నతడు తనమోసలంప' 

చ్చినంగాదనియరిగి వెలిరా 

జన పతిగొలువిచ్చీయున్న సమయము:'౦దుని॥ 11 



బసవపురాణము 401 

చ॥ నడకగ డాయవచ్చు శివనాగమనీషికి నాసనంబుగా 

మడిచి నిజాంగ వస్త్రము సమాదరణంబున( బెటి భూపలి౯' 
అ 

బొడ(గని పిల్యనంపితివి భూమిపతీ। పని యేమి? నావుడు౯ా 

గడు గలుషించి విజలు(డు కన్నుల నిప్పులు రాల నిటనెన్॥ 12 
తు య 

క ఆదినవద య వర్తవి 
ది ణ్ 

భేదంబులు లేవె? నే(డు పెర్కొన్న వియే? 

వేదములు చెప్పనమ్మిక 

గాదే? కటకంబు మాల. గలపం జనునే॥ 12 

క సీతలన పుట్దెనే? వృష 

కెతనహరభ కి యిట్టి కిల్భిషమునకు ౯ 

దీలి జనింపక యెట్లవి 

పీతులు మీ రున్న(గురియు నే? వర్షంబుల్ ॥ i&4 

క్ర పండునె మీరుండినభూ 

మండలి మోమోటకతన మతణియొం డనకిీ 

టుండుటగాకనవిని బస 
0౧ 

నండుపలికె నధిపుతోనవార్యుండగుచున్ ॥ 15 

తే। మనుజనాయక గొడగర మాచనాఖ్య, 

జెన(టి ను త్రమవంశ జం జేయ(దలంణి 

స్వర్ణ ధేనుగ ర్భమున నవ్యనిత నునిచి 

దానీ నిండ ముగ్గదుగ్గ ముల(బోగీ॥ 16 

వే పోయె బూర్వ్యాశయం బంచు భూతలేశ 

యట్టి [గామాంత్యజకు (మొక్కి యంత? బోక 

దాసి యెంగిలిదుగ్గముల |దావి తరదియు( 

గాక యద్ధ్దేనువును గడికంచలుగను॥ 17 



) Ce 

వండంగ(దతిగెడువడు వున(జేండుచునొండెరు.క వేసియు బ్బుమీఆి 
లంతా 

పలశసోమాదులబలగంబుభాగంబు వెనుకచటలు (బహ్మవిదులపాలు 
జరి. 

వాల మధ్యయనంబు వధంబునెంశంబు కోలెమ్ము వేదవిత్కో. టిసౌమ్ము 

పీతి (దు పధాకరభట్రయాధీసంబు నురము షడంగాల యుజు సొమ్ము॥ 

తే [ప్రక్క వ్యాకర ణమువారిపాలు మాఠు 

తొలకలును జిల్రిగ డ్డ [తేదులవశంబు 

వక్క ముక్కులు పరదేశివరులపాలు 

శిరముపలలంబు తార్కిక వరులపాలు॥ 10 

తే; ఆమచు గో హత్య, వేసిన యటియింర 
(a 

మాల లీదాటమాలలు మంకియు( బచ్చి 

మాలలును నిం|గమాలలు మాన వేళ 

౪1 వినయం బొన(సనె పో? యటి వెతికెః॥ ౮] 
లు జూ 

శ్ర వేదంబు లాది నెంచుం 

జోదితమును జాతిధర్మసుగతులు తవం 

దోదితములౌనొకావీిన 

Je గ్య గ్ర ల్ మాదరముగు( టి ప్వుమంటివవ్వ్యిఆపె 

లే వేదచోదితజొతులు వెలయు రెండు 

ధరం (బవ ర్రనముసు నీవ రనిము గాల 

వసున ఛవకర్మ జదం(డు పవ రకుంత. 

_(పరటశివసంస్పృృతు,డు నివ రకు(భ చూటె!! 29 

తే॥ సక లవర్ణ్గంబులందును సందని క 

విత తివర్లంబ యెక్క డురీంత టే 
Ur) శీ 

భాగ్యహీను(డు చేపట్టంబడిన లోష 
(v0 

మైన గతిగాదె భ క్రిహీనులకులంబు॥ J 



బసవపురాణము 

క్ర 

మ॥ 

క్ష 

తే॥ 

క 

త్ర 

హరుమారటవి గ హములు 

హరుభక్తులులో కమునన రాకృతులై యీ 

ధర(దోతురుగావున నర 

వర తన్మా హాత్మ మెజు(గవచ్చునెమీకున్ ॥ 

కరికిం బంది సమానమే? హరికి గుక్క్లల్ సాటియే? హేళికిజా 

వరఖద్యోతము లీడె చందురువకుళా నక్ష తసంఘాతముల్ 

సరియె |కందలు గంగకు౯ |వతియె వెచ్చల్ వార్టితుల్యంబులే 

యరయంగా శివ నాగమయ్య కెనయే యుర్వీశ యీబాడబుల్ ॥ 

నురభికి మారదుప్పులు 
సరియనయగా( దగునెదెవసాలముతోడ౯ 

బొరయునెబచ్చలిహర హర 

పృురహరశరణులకు దుషభూసనురులెనయే॥ 

ఒక) శివభక్తునకు( గోటి యుర్విసురులు 

పాటి గారని శ్రీపతి పండితయ్య 
పచ్చడంబున నిప్పులు పట్ట(డే య 

సంతపాలాక్షు సత్సభా భ్యంతరమున॥ 

శివదేవుని సద్భక్తుల 

భవనంబుల మెల (గునట్టి భషకంబులకు కా 

వివరింప సాటిగా రీ 

యవనీసురు లవనినాథ యది యెట్టన్న న్ 

కలి దెవయ్య గారి కథ 

ఆలహానర* పురాంతరముసియందు( 

గర్టిదేవయ్య నా నోవ్పు ఘనయకోధ 
నుండు రు[దాపరావతారుండు గాని 

కను(గానగ' మ ర్యమాతుండు గా(డతండు ॥ 
| 

408 

24 

లర్ 

27 

29 
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క॥ 

క్ర! 

చ 

చ॥ 

తే॥ 

న పమాశ్వాణము 

ఉరగ మొకటి చప్పర మున 

బర మేశ్వరుగేహసీమ( బాయకయందు 

బరదేశులు నిదించిన 

సరభసముగ(అచి కజచి చంప్పచునుండద న్ ॥ విగ్ర 

ఆదిచూతము గాకనిస 

మ్మ దమున(జని మదనకుథను మందిరషుందుం 

గదురంగ(జొరయగ పూయని 

పదమాయహిగఅచిచచ్చె [బజలరుదందన ॥ వ్ర 

కరుణాకరు(డగుటను నీ 

గరమర్డి నీశుభ కి 

సీరమతి మనుచుండ( గొన్నిదవపంబులలో!॥ న 
థు 

r 

ఖాన నో హా 

తమ గృహదాసి యెపృ్పటివిధంబున భొంగము గొంచు సర్ద కప 

ణ్యములకు నేగుచో నార ధరామరుచీ తను నోంకం దాసి థాం 

డ మచట వెచి పెంచిక అ(టంచు ఏభూంవిభూషిశాంగియై 

క్రమముగ వేజె నూత్నఘటి, గె కొని (కమ్మ అన టి roman 88 

ఆది గని యాపురంబు ద్విజు లందలు( గందిరె గండ, కొవ్వుభూ 

(తిదశుండు తన్ను. జో(కెనని తెంపున దానీ ఘటందు నె చిథా 

స్వదమల భస్మ భా వితనుపల్లికయె మణీ యుండు భాండముం 

జో + భి ౯ ' 4 | y ముదమున సంతరించుకొని మూకలు సోశక యూరకేగెడిని, శ 

ఆగవర్గుల కితరుల నంటరాదు 

గాక యితరుల కంట(గా(గాప ద్విజున? 

కీట్రిధర్మంబు లిల( బుటెినేమీ యస? 
ట్ర ట 

వచ్చు ననుచును భూసురవర్గ మప్పుడు॥ భీతి 
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చ॥ 

ఆ|| 

క 

శ్రే 

కలియుగరు[దమూ ర్తి గతకల్మషవ రను గల్రిదేవునిం 

వీలువ([గ6 బంచి యిట్టనిరి మీపరిచారుల నాగడీలయా( 

బలక రొకళ్టుం బాముటకు( |బాణములిచ్చిన నాడ మేముని 

న్నిలకడ( గంటి నా(టికిని నేేశ మిముం గను(గొంటి మిప్పురిన్॥ 

సుంచివా రని మిమ్ము మన్నింతు మేము మీ 

(కించు బోయతనమ్ము గొంచె వణచె( 

చంపువి పు(డుగా(డు సామాద్వసీమ్టుని 

వంటి యుత్కృష్షవిద్య త్రముండు 
[వేదుల వారి దామోదరవజ లు 

యె 

జోదు తివికమ సోమయాజి 

సమిధదల కీగుళ్ల సంతుల నేశగంగ 

నాతోవ దా నుదకంబులకుశు వ్ 

జనుచునుండ వారిసవ్యకరము దన్ను( 

దా(కె ననుచు మీదు దాసీ నెత్తి 

కడవ వేసి: భస్మ కలితాంగియె నూత్న 

ఘటము కొంచునే(గె నుదకములకు॥ ల్రిర్రి 

హీనుల ముట్రసచేల 

స్నానము చేయంగ వలయు సద్విజులకు నెం 

దెనను విపులు ముటిన 
౬ ట 

హీనునకును స్నానకృత్యమెచ్చట( జె ప్పెన్? 89 

సీతిచందంబొ యిది ధర్మనియతిలాగొ 

పెదచోదితమో పురాణోదితంబొ 

బూటకంబుతొ యిదియు నెచ్చోటనై న 

చెలువే? భకులకు నిటి | పలదములు॥ 40 
గొ జాలీ అమా - + = 
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తే 

ట్. 

వ॥ 

తగవు గాదని కాక మీదాసిపుట్టు 

మాన్నరే యెప్పడును పెద్ద మంచి గాదు 

పుడపు దల కిందగా నిట్లు నడువ దగునో 

యెదు రెదుర మిమ్ము నేమందు మింక నని” ॥ గీ 

ఆవాక్కుల్ విని వల్లిదెవు( డింక( నేలా సంశయం? బంచు భూ 

దెవాసీ కముతోడ నిట్టు లనువాదింపంగ రా కుర్వినుం 

డావి పుల్ మదగారదాసికిని ముట్టడా రామి నిక్కంటు ఖే 

క్తావాసస్టితకుర్కు రాళికిని మి మ్మంటంగ రాసెట్టిచో ton 42 

అట్లునుంగాక “బహ్మణి చరతీతి |బాహ్మణః' యనంగ మీక బ్రాహ్మ 

ణ్యం బెక్కడిది? పీ రిబ్లివారలేని పర|బహ్మ ళస్దింటు" ఎ కర్ణంబుపన్మ 

సింపుడు చాలు, పరమేశ్యరుం డన, బరమాత్ముం డన। బక బహ్మ 

మనంబరమవరకుండగు సాకారుండ కానియొంతొదుండు కాండువినుండు 

పరశ బం బుత్కృష్షపదంబు రావున( బర మేళ రునందు వ ర్రించు( 

గాని తక్కిన హరి విరించి [పముఖనిఖిలబర్తీ య్య ఖుల ముందు వర్త 

నంబు గాదు వేద ళాస్తాంర్ధవాదం బులు దామోదరాది పై వతంబుల నెల్ల 

జీవాత్ములుగా వక్కాణించు[గావున ననన్యసా మాన్యుండ "ఎ వారుండ 

బ్రహ్మం బందు(జరించువారు మాయూమానాథు భద్తులు వెండియు 

ఖండ శశిమండను( డనునా పవాక్క్యొాఘంబులు “(బవహాధివచి (రృవ్మ 

ణో౬ధివతిః' అన వినియును |బహ్మాచ్చుతొాదులం బరదై వంబులుగా 

సంభావించు మీయం దనిందితంబైన (వాహ్మంబు సొండువడదు రుద 

ముదాధిముదితులకై న జాతిశూ దత్వంబును జేతనిర్మో షం ఏెనసియిు 
ర క కు! “ 

శశిరుదుల న నొల్లని (పల్రదుల మిమ్మెట్లు ముటవచు మీటి నీిజాద 
శా ఇ 

మాటలాడ. గూడు? మృదుసిభకులము మీకు న్ని చాన ఎటువతి 
౬ A) 

గట్టు పెట్టుకొని నట్టు వెట్టకయౌంగా దశం గలినితి కని సగొడితుడీ! యని 

| యనిర్వాచ్యంబుగా. బలికిన విపు లిట్టనిర॥ 13 
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ఉప్! 

© 

క్ర 

అక్క ట యెట్లు మమ్ము శునకాలికి, దక్కు వ(జెసి యాసభ౯ 

బక్కునం బలి తప్పలుకు పంతము నొక్కటిగాంగ వేదమం 

దెక్కడనె న యోర్చతిస మేతముగా( జదివింతు(గాక మీ 

కుక్కలచేత నాడి కడకుం జవరాదు సుమయ్య అభక్తుండా॥ 44 

దాసీషరు మునకు దాసిని చిలిపించి 

సీకు( జెప్పు బెల్ల మాకు నిపుడు 

పరగ ముల్లు దీసి పద రడ(చినవిధ0 

బయ్యె నీదుపలుకు లాలకింక॥ $9 

అనీ పల్క్ల( గల్లి దేవు(డు 

ఏనిపల్కు చు విపులారవిను(డాగమముల్ 

ఘనభకులిండ కుక్కల 
— రగా 

కును రో(కటిపాటయట్లు కుంభినిననుచున్॥ 46 

తమయింట వేదపితామహ యనుకుక్క_ జిట్రవిడుచు( విలి చిట్టులనుచు 

నుచ్చుచ్చి రేశం కరోచ్చిషముయభో గేయుచ్చుచ్చి ర్మేపణవోపయోగి 

యుచ్చుచ్చి రేయాగ మోత్కృష్షసంచా రముచ్చుచ్చి రేమహాంహో విదూర 

యుచ్చుచ్చి రేవేదసచ్చర్మిత సహి తయుచ్చుచ్చి రేజనుర్యోగరహిత॥ 

తే॥ యని యెలుం గిచ్చు మాతలోననె కడంగి 

వచ్చి శు కంటు తనపాదవనజమునకు 

మొక్కు.టయు దాని. గరుణాసముదిత వారి 

నోలలార్చుక ( బలికె విపాళి వినంగ॥॥ 4&8 

ఏవేదం బయినకా స్యర|తిత యభూయిష్ష్టం బుగా నెత్తుమా 

యీవి[పావళిమోల నన్న విని యో యింతే కదా! యట్టులే 

గావింతుకా వికు' డంచు దంభశునకాకారుండు రు|దుండునే 

తా వేడ్మ_ంగమలాసనస్తు( డయి హృత్పద్మ౦బుర న్నిల్వ(గన్ ॥ 49 
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సీ; ఆదికుండలిశ క్రి నాకుంచనము(జేసి సూర్య్గచందుల వెలిసుడియనీక 

నాసాగమున దృషినాటినిల్వ(గ (జేసి మెరుశంగారంటు మెటునిలి 
వ టు a 

జీవుని బరమ లో జిక్కి చొక్క. జేసి భివ్పభావంబులదిలుకుమార్న( 

జానునుదానయైతన్మయావస్టు( దె యానంద బాషా ౦కితాత్ము (డగుచు॥ 

తే]  మృదులమధురస్యరంబుల( జెదరకుండ ( 

(దుక్షరము నాదబీందుకళాత్మకంబు 

నో నలంకారసంస్కార మాచరింప 

నంతలోనన యావి| పు లంత నంత॥ 5 | 

క్ర కృ తదండనమనస్క్టృతులై 

సుతియింపుచు నుండ బుగ్యజుర్ముఖ్యచతు 

మృతితతి (పాతి పద|క్రమ 
గతుల ననుషించె(గ రుణకౌతుక మెన(గన్॥ ర్ 

లే అప్పు డాక ల్లి దేవయ్య యతిమునమున( 

దగును దగు నీకు వెదపితామ హాఖ్య 

యనిరి విపులు చాలించు వేదపాఠ 

మనుడు( జాలిందచి (మొక్క. దదం ఘులకును॥ 53 

క్॥ ధరణీశ యిట్లు ధరణీ 

సురులయెదుట వేదచయము శనకముచేతం 

బరగ(జదివించి నిజమం 

దిరమునకుంజనియె (గల్రిదేవయమణశియు న్ ॥ స్వే 

సీ॥ అఘవైరిసిదరామయగారిమఠమున ఘేకాళినాంగలదొకళ కుక, 
దానికిగురువిదిదీనిమహ త్ర మేమనిచెప్పవచ్చునో ఇవవ రేణు 

యదియునుగాక మహకా శయాక్వుండుజంబూర నుండు తత మయమునను శ 

సార మేయమమేయసార మేయమువేదరాబిదానికిని లాలాజలంబు॥ 55 
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అ! 

వ॥। 

తే॥ 

క్ర! 

క్ర॥ 

క్ర 

ఆత్మభ ర్రవాద మన్యులతో (జేయు 

నప్పుడుచితసూకు అదియ కదిసి 

చది వెగానభ కసదనకుక,_ లతోటి 

పాటి సేయు బెట్టు మెటిద్విజులు॥ 

409 

రి0 

వెండియు శివత్తుం డన నొక్క భకుండు సకలవేద పురాణశా స్త్రపారీణు 

లయినవి |పపుంగవు లొక్కాక్కకోటియు ముక్క ౦టిభక్సునకుం (బతి 

రా రని యనేక హేతుదృష్టాంత వాక్యంబులం _బతిష్టించి మించిన నత 

నికిం బత్యు తరం బిచ్చుతెజం గచ్చుపడకయున్న, జిన్నవోయియుం 

బాయనిమచ్చరంబునం బెచ్చు పెజుగుచు నిట్టనిరి॥ 

చదువుగలవారు తమతమశ క్రి నిజము 

గల్ల యందురు గల్ల నిక్కం బటందు 

రదియు నిక్క ౦ంబయేని కోవిదత గాక 

దృషములుగాని మాటల( దెగదు వాదు॥ 

అనీ పలుకు విప్రలంగను 

గొని శివచిత్తుండు నియ్యకొనియొకకడ((దా 

సున, బెద్ద భక్తుచె ప్పిడి 

ఘనవీరులు దీనియెత్తు గలిగితిరేనిన్ ॥ 

ఆన విని యప్పురిని పులు 

చని యొకకడ నెక్కిదాని సరిగా లేర్రె 

రన భ కపాదరక్షల 

కెన యనయా నెట్టువచ్చు సీభూసురులన్ | 

విబ్బ బాచయ్యగారి కథ 

మనుజేశమజియు గొబ్బూ 

రనుపురమునబిబ్బబాచయా ఖ్యుండుమను, 

దనతరచారుచరి తము 

సనుబో(టులు చెప్ప(బోక నగుబాటరయన్॥ 

ఫ్ట్/ 

రిరి 

గిరి 

60 

61 



410 స పమాళ్యాసము 

క్ర ఐనను (బస్తుత మొదవిన 

మానంగారాదు కొంతమాం|తం బై న౯ా 

నానేర్చునట్టు చెప్పెద 

భూరాయక సావధానబుద్ధి౯ా వినుమా॥ 92 

క్ జంగమహాపసాదమ 

యంగముపాణంబుః దనకునై యేపౌద్దు౯ా 

లింగ విలీనమనస్క_ త 

నంగదం జను న|గహారమం దధికుండై ॥ ba 

ర్ అల్బ్పమనుష్యులకై విది 

కల్పితవరా, శమాదిగతి, దాసీ (త్రయో 
వ్ 

జల్పితభ క్తిస్టితిసం 

కల్పవికల్పముల(బాసీ కగుంగడు నిష్టన్ ॥ 64 

క॥ ఆమడ రెండామడ మూ 

డామడ పదియామడందు నైనను భక్త 

(గొమణ్యర్భాకృత్యము 

లేమే( గలిగినను విని మహీయఃపితిన్॥ ర్ 

చ॥ ఆవిరళభ కి భస్మము నిజాంగములం గలయంగ: బూసి క 

గ్రవివర వక్షకంధర శరఃకర వాహుముఖస్టలంబుల! ' 

అల ఆప ర Ke లేఖ క అలీ ॥| | గాజు శిపుపదభ క్రప్తంగవుల జప్పులబిల్హలు దాల్చి ఓఒంది పై, 

బవడ పుడా ల్బదిల్పజచు టచ్బెనగా దెయు( బా యందులని॥ (0 

క్ర గొడుగులునునందిము[దలు 

పడగలుగలయంగ నిలిపిబలిమి కలిమి వా 

మృడు(డెక్కుండునందీశ్వ్యరు 

దడ (బజప(గవచ్చునన;గ(దగుకో డెలకు న్ ॥ (17 
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చే॥ 

చ॥ 

ణే 

క్ర॥ 

ఘంటలు మువ్వలు ఘలుఘ లని | మోయ; 
0 nn ఈ 

గంధరాంతరమున( గలయం గటి 

యం|ఘుల నందియ లంద బెటిన 
టు 

పదరము లొమ్ముల సదవరించి 

చిజు తగ జియల పే రలుత( దాలిచికొన( 

గొమ్ముల నపరంజి కుప్పె లునిచి 

రుదాక్షమాలికారూపి తసొవర 
(ర) 

పటముర్ గొనళను బదిలవణబచి॥ 

యుగ వాహనవినిమయయోగ్యమెన 

యతి కుజలగమి బండి గటి బండి 
థి టి ఏ 

మోల( జాంగుభళార్భటుల్ మోౌయ(ేసీ 

యాటపాటలు సౌగయింప నచటి కరిగి॥ 

హరచరణాబ్ద రేణువు నిజాలక మంట(గ (మొక్కి, తత్పదాం 

బురు హజలామృతంబు మది బొంగుచు( గుత్తుకబంటి (గోలి త 

త్పరవశచి తవృత్రి వరతా తిక శ్రీ గురుతుల్మ జంగ మో 

త, ర పరిభ క శేలిగత కౌొతుకశాతముభూతలింవ(డన్॥ 

శకుదసిదపసిదసమిధసు.ప 
అ ౧ థి 9 

సాదసంఘంబు( గాంచి యా హాద మొదవ 

(తివిధ లింగ పసాదనతి సవా ప్త! 

తీిమలసం హార “నతి రసు లతే యటంచు॥ 

ఒలికిన డించిన యుంచిన 

సలలితనుతజంగ|పసాదాన్నము గం 

పలముంచిముంచి బండిం 

గొలందికిమీజం గ(బోసి కుతుకముతోడన్॥ 

411 

bf 

69 

10 

(a 

72 
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ఊ॥ ఎప్పటి వాద్య ఘోషములు నెప్పటి నేమిరవంబులు౯ా యుగాం 

తావతి'ఘోషఫఖీషణముతె చెల రేగ వందిబృందముల్ 

ఒప్పంగ నప్పటికప్పటికి హోయగ బాయని వేడ _ వెల్లిలో ( 

దెప్పల(దేలికొంచు( జను( ద్మీవత గొబ్బురి కప్పురంబునన్ ॥ 78 

వ॥ అటుడదెచి*?న [పసావంబునం జరంబుగాందు ము[ప్వొద్దు నువమయోగించు 
గా బూ! ఖు 

కింపచులై న మహీనిలింపులు తమతలంపులం దమ్ముల నుమ్మలికంబుల 

ముమ్మరంబు బుడిబుళ్ళబోవు సమయింబున॥ 74 

క్ర్॥ అయ్య్యూరి పెద్ద భక్తుని 

గయ్యృమున మహోత్సవంబు కరవుటగాటబా 

చయ్యరతి నెష్పటట్టుల 

జయ్యననచ్చటికి నేగి సం భమయుతు( డై il 78 

క॥ చరశళింగ మంగళ శ్రీ 

చరణసరోరుహూ పరాగసనంవాసితభా 

సురమ స్తకస్టలుండ్రై 

సరనం బగుతధ్రణ,పసాదం బెల 78 
fy గ 

ఆ॥ అవని, బడ(గనీక యలవరించియ ముంచి 

బండితోమునువఐ నిండంబోని 

ముందటట బండిముందట దీబ్బ జా 
రా (a 

చయ్య నటన మీఅనరుగఏదేర। 77 

క్ష గొతుగులుగొడుసల సందడి 

వడగలువడగలునుమి*ుల( బలమా రునింగె-. 

ముడి పడ మంగళవాద్యము 

లుడుమార్గము బోరుమనుచునుణగన పుడు న్ || ~1 న్ 
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క్ర! 

చ॥ 

ఉ& || 

వ॥ 

పాయకయెడనెడ. జాగుభ 

శాయసురావములు తాశలలితధ్వనులుకా 

హేయనురవమునుసటుల 

ఘేయను శబ్దములు వార్టి క్రియ మోయంగన్॥ 79 

బొబ్బలునార్పులు చెలంగగ 

నుబ్బులుగొబ్బూరినడుమ నుతృవములతో 

గబ్బియగువీబ్బి బాచయ 

నిబ్బరముననే(గ( గాంచిసీచులు విపుల్ ॥ 80 

విను? డిల వీరిదురనత వీనులు చిలులు చోవ నేడు గ 
జ గా 

నొన(బడియె లా భశీ యనుచు గుంపులు గట్టినభూసురాలి యా 

నయశు( జేర(బోయి మును కందు మొవిందు మొ యిట్టినిష్ట నీ 

యనువు దలంప' బితమసునట్టుల నున్నది నిల్వు గంతటన్॥ 81 

"పెండిలి సేయంబోయెదరొ పెక్కు తెజంగుల బల్లెటూళ్ళపై 
రా pm] 

దండులు వత్తురొ జనులు తల్రడ మంద (గ; నిందుమాళిభ 

ప్రం డొA( జచ్చెనో మొజలు కూతలు బొబ్బలి మబ్బ(జేతురో 

భండనమా? యిదేమగును? (బల్లదవృ త్తియ కాక యంతాయున్॥ ర2 

అట్టునుంగాక గొంగనిం వోడిచినంగని (వాలం దిగిచినవారి తెణింగునం 

బొంగినింగి నెలుంగులు చెలంగ(గూంతలు సేయబనియేమి? విచ్చల 

విడిమీర మిమ్ము మెచ్చుకొనుచుం బెచ్చు పెతిగి విలు(గ(బడుదు గొడు 

గులుంబడగలుందడ(బడం బుడమిపడ వడవడంకం గడంకనడ తేరం 

గాణం బేమి? చరమచ[కవర్రిచందంబున నిందుధరమందిరంబున 

కందటుంగనుంగొన(ంజన(గలవార మో! దిక్కు మాలినభంగి మాయ్మగ 

హారంబు చొచ్చివచ్చుటకు మీకుంజనవిచ్చినవారెవ్వరు? కుల్మభష్టుల 

యెంగిళ్ళును గులహీమలయెంగిళ్లును గలయంగ( దెల్చిబండి పెనిండ( 

బోని పట్టుపుట్టంబు పై(జుట్టి వట్టిగు ట్రిడికొనియెదరుగాక ముట్టంబెట్టి 

చూచిన నందోక్క విశేషంచై నం జూప నోపుదురె। విద్దెలాడి పెద్ది 

కంబు పోనాడికోనక యూరక మాయూరువెడలుం డన విని॥ 



క్ర 

ర 

తే॥ 

చ్ 

బాకారు లుఆఅపనేటికి? 

మీ(కొలదియెమమ్మునిట్టు మీజిపలుకంగా 

కీకంఠుభ క్రతతికిని 

మీకు౯ా మున్నెన్ని చాళ్ళ మేక డలంపన్॥ 

నోరికి, దగినకజి( గొనరు 

వీరులరై కండ (గుడు వెలికుయినగరొలే 
యక్ లు ౧ 

మీరెక్కడ? మేమెక,_డః 

కారణ మొగి మీకుమాకు(గలదే? తల(వగ॥ 

జంగ మవరుల (వసాదం 

బెంగిలి యని వలి తుళ్ళ నేటికి? నరటా 

జంగమదూషణగలవా 

రిం గాలు(డు నరక వహ్ని (పేల్చుట విన రే! 

ఆటమీ(దిచేటు దప్పదు 

నిటవచ్చెడిచావు దప్ప దెజు(గరు మీర 

క్కటభ కభుక శేషము 

స్పుటముగ గనుతింపరాయె, జూడ్ (గవశ మే? 

అశవువకుుల కొదీ పరమామృతంబు 

భ కిహీనులకును నది _పళయవహ్ని 

వలదు కార్చిచ్చులో వల (వాలి యాలి! 

బోలియు మిడు తలగతి కాక నిలువ(గల 8? 

న్ ; శ, ఖ్ ‘ y ఇ వ ef 

గడుసుగ( బలు). అం. గోజగా దీనీ స తగా డిన చ 
కే ౧ 2) 

కిడమయు మాకు(గ లటుల(గావా పు “మమ్ము జంపని 
దె 

క్కుుడుగ సమత్సం9భావమని కౌంకఠత వదె దం నొచనాతుతో 
౮ 

నుడుగక వలె. నాద్విజగణం బప్పు డిచ్చల మచ్చరింప(గన్ ॥ 

85 

dv 

సగ 

89 
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టసవప్పరూణము 

క్ | 

తే॥ 

యెంగిలిపులియొభజంగ మొ 

శృంగియొయబ్బూచిగొంగ చే సెదరను 

ఎంగిలివి పులుదలపం 

పంగలవారనుచు( దెగువంబల్కి రిదమలోకా॥ 

భట్టులపిన్న! యప్పనగారి మంచన: 

చట్టన। పెద్దదిశస్తుకూచి! 

దుషదామోదర! ధూరులభాస్క_ర! 

శిషలబలభ ధ! చిమ్మి రేత। 

దర్భలు కపైలు తడిదోవతులు గడ. 

బెట్రు(డు పట్టు (డు బెగడ కెడ 

పలుపులు దెగ(గొట్టు( డిల. గూల ముట్టుండు 

మొగములు పగులంగ మో౮దు డురి 

బడ(గ మొత్తుండు (తుంపుండు బడి ఫోవ 

కుండ నిలుపుండు లెండు చూతండు కాని 

యనుచు నందడిపడు వాడబాధ ములను 

గాంచి మణి బిబ్బ బాచయ్య కనలిపలి 31 

ఉడుగుండీ యేటికి నుత్రలపడ మ్సీకు( 

జూడ వేడుకయేని( జూడు. డనుచు! 

దోలుతోలుం డసీ ద్విజన్ముల వదలించీ (ప 

సొదంబు మీ(6ది వస్త్రంబు నూకి 

కరముల నంజలి గదియించి యె త్రీన 

మా|తలో దేదివ్యమాన మగుచు? 

గించాయలను మించి కేరలింప్పచును సం 

ధ్యారాగసంప తి నగుచు మెజు(గు6€॥ 

419 
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A16 స ప్రమాళ్వాసము 

తీ; దిగెవెలుంగులకునుదరితీవు(ంజూపు 

నిప్పుకలయొప్పులతో నటునీజు సేయ 

శాలి కిలిశిఖభావలినెలియా|న 

సాద మొప్ప ల యొజ్బలజ్వటనులీల॥ QA 

క్ర కాకోలము( గన్నసురా 

కి కంబులజాడ నోడి నిర్విణత నా 

లోకింపుచున్న భూసుర 

లోకము పై( జల్లే నెల్బ్లలోరులుచూడి న్ ॥ 95 

Gi చలినమాత( దత్సరమంజమలింగ వి షభ కమా 
౧ 

ey 

కలరిి వవర్రమునికాయ్యము కాయము ఉర కంసణి 
౧ £9 

ద్భల్ల సముల్ల సద్విశిఖపావక వల లు మంట లచి ము 
రు లా ల + 

ప్పల్పెలు చీల్చినట్టికియ భగ్గున గాల్చే సమేషమాతోలొ న్ 11 90 

క అవ్పుడు వీడినకచ్చలు 

దప్పంగా దోంసికొనుచు, దల ముడిచికొనం 

జొప్పడక పాజిదూరపు( 

దిప్పలపె నిలిచి రవనిదేవత అల్లం ॥ శా = 

వ నిలిచి నిలయంబుటు నిక్కి నిక్కి సీరీశ్నించి నిటూర్పులు దట్టంబుగా 
(a) 

నిగిడించి కించిదాకుంచితముఖపంకజులె తముభోనం దా రిటని శిఖర 
టో Se) 

ఘోషంబుల భాషించిరి॥ 08 

సీ! శ్రీధర భజ్లిల్లు చిచ్చు ముట్చుముడీం చ 

మాధ వప్పసయిల్లు పెంటగలే నె 

(గుడీ గోవిందుని గుడిసె “"కమలిపోయె 

దొట్టభాస్కరునిల్లు తొలుత మండె? 

గొమ్మనగ డెశాస్త్ర కొంప బూడిద జిక్కి, 

బొమ్మ నబట్టిల్లు బుగ్గిగల ౧ 

వామనప్పన యిల్లు "ొసములే చి కె 

సోమయా జులయిండ్హు సొంపు డీ yy 



బసవపురాణము 

తే॥ 

aI 

క్ష 

క్ష! 

క్ష 

[దేవు లప్పనయిల్లు ధరి|తిం గలి పె, 

దివుట నాదిత్యకూచి మందిరము వొలిచె 
మాచ్చతాడన గేహంబు మాయమయెె( 

బచ్చబచ్చలి కేశ వు పాక కాల॥ 

వాసవుభట్టునింట( బరివర్థన మొందిన వహ్ని మాన కా 

వాసమువాసముల్ మొనసి వాయువశంబున వచ్చివచ్చి స 

న్న్యాసుల వామనాఖ్యునిలయంబును( బొంద. జేసి త 

ద్భాసితమంట స్థలము భస్మముచె సెను విస్మ యంబుగన్ ॥ 

ఆశనమువారి గృహంబులు 

కుశదర్భలవన్న యొజ్జకొంపయును ధరా 

దశ( బొండ(జేసె ననలము 

వశమే వర్షింప నెట్టివారల కై నన్॥ 

ఈడాడ నన(గనేటికి 

బాడబవధంబువాడ భస్మం బై సకా 

గోడలు చిక్కె_ను' దూషకు 

లేడేరం గలరెభకు లిచ్చం గినియన్॥ 

అనిభకులు (పళయానల 

ఘనకీలలుగాంచి యాజబబగణములపగిదీ౯ా 

మనముననలయుచు సీంహ 

ధ్యనులొనర్పంజేసి ర పుడుత ద్విజులెల్లన్ ॥ 
౧ య 

ఇలు వెడలంగ లేక శమయిండులలోన చగ్చువారు ని 

ల్వెలలియు' బాఆలేక నడువీథిని జప్బెడువారు నగ్నియా 

దలలకు డెయ(గన్మిగుల. వలడమం౦ందుచు గుళ్ళు చొచ్చువా 
రా 

రకు బలుగడముల్ గమర గక్కుున బావులు చొచ్చువార లున్ ॥ 
a 

న 

శ 
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క॥ 

క! 

క్ష! 

క్ 

చేలములు గాలశివభ 

కాలిమజు(గ(జొచ్చువారు నట్టవయవముల్ 

గాలక యమున్న శివథ 

కాలయముల పంచబొంచియిలరెడివారు న్ ॥ 

తనువులు దజికొనికాలం 

జని భక్తుల శరణు (జొచ్చి జరిగెడివారున్ 

మునుమునుపబిబ్బ బాచయ 

వెనుక దెసన్నిలిచి శరణువే(డెడివారున్ ॥ 

చిచ్చున వెడ వెడ వచ్చుచు! 

జచ్చియు నబ్బంగి సగముచావకయావి 

(పోచ్చయము వ కతతితో 

మచ్చరమిచ్చల(ద్యజించి మంజులనుతులై ॥ 

107 

108 

పప్పుకొమ్మ నభట్టు బొవ్పన _వేదియు( దిప్పకంటాదెన దొవ్ప పెద్ది 

మంగశాసన గడియంగ పిన్ననయును జెప్పనకూచియు సింగరాజు 

ఆబ్బనమంచియు గబ్బుమెలారుండు డబ్బరాదిత్యుండు సబ్బనయును 

బొడ్డురా ఘవు(డును గడ్డము పెదియు నద్దగారాది నదొతకూచి 
జే a 

వీర లాదియగుచు వెలసినగొబ్బూరి 

ద్విజులు త క్రోజనులె దిక్కు మాకు 
సినచు దీను అగుచు నమరన (బహ్మాణ్య 

వచను లగుచు భక్తవరుల జూచి! 

దీక్కులకు నోత్షు దెజచుచు 

నక్కటకము వశుల(గా వుమంచునువగత్రో 
వెక్కుచు నేడ్చుచు సుక్కుచు 

(మొక్కు చునిట్లనిరి రొదలురోదిసీసీండ న్ ॥ 

10౪ 
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క్ర! 

క్ర 

తే॥ 

తే॥ 

తే 

దీనుల నపగ తసమ్య 

జ్ఞానుల దుర్తనుల నధికజాడ్యుల [శేయో 
లా జ 

హీనులన సత్యులదురభి 

మానులనపరాధయుతులమము( గావ6గదే॥ 

దుష్టైత్ముల మమ్ము( గావు దురితవిదూరా॥ 

ఊరు జన మేజయక్షితిపో తముండు 

నాడు ధారవోయుట కల్పనెండు సీవు 

కరుణ మా క।గహారంబు గాంగ నొసంగ; 

బరగువారము మీ బహ్మపురుల మనుచు 

అనుచు నావి పజనులు సాష్టాంగవినతు 

లర్డి( గావించి లేవక యట యునా + 

జూచి లేలెం డనుచు బిబృబాచళిరి 

యాపసావంబు కంజలి యాచరిం 3॥ 

సు[వసన్నాత్ము(డై యట? జూడ( దడవ 

కా పసాదాగ్ని గక్కున నాతీకొంటి 

యటయె వచ్చి టీబ్బబాచయ్యగారి 
ఇక నా 

హా సములయందు నిలిచె (బళ సలీల॥ 

ఆపాజుల నిలయంబులు 

చూపటెం దొంటియట్ల చూడరె విపుల్ 
టి య 

భఘాపాలకయిది మొన్నటి 

వ్యాపా రం బేం డ్లుపూండ్డునగివలద:సుమి॥ 

419 

212 

118 

116 

111 



420 

ట్రా 

క్॥ 

ర్ర్॥ 

క్ || 

4 

స పమాళ్వాసము 

మాల(తు మాల గా(డు పుర మర్ధను( గొల్బెన మూల రెంటికిన్ 

మాలడు పంపు మాల; డఘమర్హను( గొల్యని విపులై పంబె౯ా 

మాలలు భకు మాల( డనుమాలల యిచ్రర( దాతినూలలుడా 

మాలలు సూలలు-- బవిసు మాలిన మాలలు పచ్చిమాలలు౬"॥ 118 

మాదరచెన్నయ పొత్తునం 
వేదియ్యకయంబకళము శివు(డు గొన(డె యీ 

భూదేవాథము బోధల 

మాదేవుని తటుల(జన్నె మాల లనంగన్ ॥ [19 

భూదయిత మజేయు వినుభువి 

మాదర దూడయ్యయన;గ మహి వెలయు6 టివీ 

యోదారచరిత మెట్టన 

భూదేవుం డొకండు కుష్టభూయిష్టుండై ॥ 120 

పరగుచు నొకదినమున న 

ర్రరాత్రమున( బశుపుఎనుక( దా( జన నది మా 

టరదూడ వఏభునిగేహము 

చొర(బాజుడు నత(డు దాని చొప్పున జనుచోగ॥ 1 

ఆమ్మ హోత్ము డి నోడీన జలకము 

రొంప తొడలు మును దోకి,_ వెద టీ 

యావు( (దిప్పికొని నిజావాసమున వే(గె 

వం {tL 
యడుసు గడికొనంగ నొడణంబ॥ || 

కుష్టు వడంగి పొదిములు కోపులకాంది వపీంవ గూడ 
Pu 

గోమ(డు విస్మ యిరి కతు శ్రీ యముసరా జం తదిశాంతనే 
ళు 

ఖ్ దిష్టవరిష్ట బంధమున( దేలు పురాతశమానవ పథా 

ధిష్టితుండై మువంబున దదియపదద్వితయాంతకంబు=ని॥ {2 



అసఫపురాణము 

క॥॥ 

క్ర 

క్ర॥ 

తనమేకు గెఠపనత(డుకా 

ఘ“క్ళప(గన(జనియె దాని(గని మనపినయ 

పృనమాదరదూడ యయా 

డి నజలములుగుంక( గుష్టుడి గొపూర్వ్యమున న్ || 

ఆవిచ్యునకు మనోహర 

పాదాంబువుస్పృష్టి( గుష్టు వాసే ననంగా 

మేదినివింటిమిగంటిమి 

మాదరదూడ య్యమహినుమహనీ యముగన్॥ 

అనీ జనులు విసుతి సేయగ 

వినిచని తద్వాశి. (గుంకివిగతామయులై 

మనిరని యేన్టూర్వుర భూ 

దనుజారుల మజియువినరె ధరణీనా థా॥ 

పృథ్విలోపల బానసభీమనాఖ్యు. 

డంగములుచెడ్డ విపుల కంగకంబు 

లిచ్చు ననుమాట వినరొకో మచ్చరంపు( 

గర్మ చండాలు లైరి యీక ర్మ భూ మి॥ 

సామవేదులు నాగ బరగు విపో త్రముం 

డాకాశవథమున నరుగునప్పుడు 

శ్యపచయ్య నా నొప్పు శంభుభకు( డొకండు 

విబనమధ్యంబున విధియుతముగ 

శంతునై చెద ్థంబు సద్భ కి( జేయుచు 

వినుపవీఢి. జను సౌమవేది( గాంచి 

తదుషదృషులు దాని స గంరిలకుండం 
°° ౪ అ 

జప 
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క్ర 

త్తే 

వ 

క్ర 

నది గనుంగొని కలుషించి యాద్విజుంద) 

శ ఇపచు డట యట మాంసంటు వండినది.మ 

మమ్ము వొడి చెప్పున మాటు(పే సె 

నిట్టి కపటాత్మకుం డనునే? యింతండు॥ 129 

అనితల(చునంత మాతన 

తసమాంతికశ కి యుడిగి తడిదోవతి( దా 

వినువీథినిలువకిల(దొ 

ప్పృనంబడ (గా(గాంచిమిగులనాశ్చర్యముతో ౯॥ 130 

సామ వేదియు వచ్చి శ్యపచయ్యగారి శ్రీచరణాంబుజములకు శరయ”నర్న్చి 

శిష్యు(డై వారిచేసిక దీక్ష వడసి తత్పరమ।వసాద|పభావమునును 

నర్థితోముప్పదియా బూళ్ళవార ల(గొనిపో వండేయీశు కొలు ,సకును 

నా(డులేనిదినే(డు నావిర్భ వించునె హారభ కిగతిఏను మవనినాథ॥ 

శపచు(డేనియు శివభ కిసహితుండెన 

ద్రాహ్మణో తము(; డీశ్వరోపా స్తిలేని 

సద్విజుండె న శ్వపచుని సాటిరా(డు 

చర్చ సేయంగ నిదిళాస్త్రసమ్మతంబు॥ 182 

మణియును॥ 133 

ఉప్పటార్తుని రిథి 

ఉద్భటదేవుం డనయగ న 

ముద్భవదూరుండు గౌరనోద్భానీరు( డు 

ద్యద్భూతదయోదయు ( డ 

త్యద్భుతమయు( డతనిమహిమ మవనివ వికముమా॥ 



బసవపులాణము 

క 

క॥ 

క్ర 

క 

జ... 

క 

బలకియనుపురమునకును 
వల్రకు( డగుభోజమను జవల్రళు శివదీ 

కోలాసితు( జేసియు(ద 

ద్వాల్లభ్యమువలన నందవసియించు( దగన్॥ 

ఆదేశంబునం గల వర 

వాదుల వేదాగమాదివాదంబుల( బ్రో 

నూ(దుచుమేదిని సకలజ 

నాదృతు(డై యుండుచుండు నవసరమందున్ ॥ 

బాణిసజొమ్మవయనుసతి 

క్షోణీశ ఇర యుబుసుపోకకుంబాడునుఏి 

న్నాణ మగుదానములకు౦ 

గాణ లుదలలూ(వనిర్వికారాకృతియె। 

ఆపొల(తిపూర్యభవమున 

నేపుణ్యము చేసియిట్టు లిల(బు'పై నొ దు 

ర్వ్యాపార మెబు(గ దెన్న (ఈ 

శ్రీ పతిసాయకునిపాద సేవయదక,_న్ ॥ 

భస్మము నక్షమాలికలు పాయ(గనీయదు మేనులోన శం 

భుస్మ రణంబునం దెడలిపోవ(గనీయదు చి తవృతి దో 

షస్మ యముఖ్య దుర్గణవళంవదతం జననీ యదట్టిమం 

దస్మితవ కం యుదృటుని దత్సురవీథిని( గాంచె వేడుకన్! 

పరమేళుభ క్రిరతి య 

య్యిరువురకును సరియకా(గ నీహితగోష్టిం 

బరవవ లగుచు( బరస్పర 

విర హాసహచి త్రవృ త్రి విహరింపంగన్॥ 
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షి 

చ॥ 

తే 

తే॥ 

క్ర 

స “మాళాగసము 

వారలవృ డిం గాంచి వరవాదులు బాన నొకరు గూడి సం 

సారము సేయుచు న్మణచె సంధు (| 

యూరి శా పెద మన మూరకయును [ 
ద్ : 

# ul 
u tt 

దారుని( గాంచి చేట వడ? దత్భక లంబును థెల్సి గిసున స ॥ త్మ 

ఇట శ ఈ mn గాస్ 

చని వతి కేలు.దామరలు వీనుల. జేర్చి నమ శివాయ యి 

విను! జనునే? మహాత్ము, దత, డారజణీముణి తెంతియే (టి 
భో 

సినఘనవణ? మెటిదియు స్ రుసన్ని ధి క్ వధర్శముల్ 
ల a Ne) అ ధ్ర 

విన( గలిగెగా వివేరరతి వీనులవావము విచ్చి పొజయానీ॥ 149 

వారి నారీతి వారించి నసుమతీ౫ 

డాత్మగురువుల నెప్పటియట్ల పూజ 
సేయుచుండంగ నంతట శివుడు దెన్ను 

గలిపికొన నుదృటుండు నై కంబు నొంగె॥ 143 

భోజుండునప్పురిభూసురులా యయకిగ్ని స్మత్కాయి సయిగవసరము 

నాపొంతవట భూరువాము పంత చక్కి బృుగాచుబోనున్ని పిళాదులందు 

నొక టా హారార మెక్కు డేనియునేగ నదిద ఓ. నేణుయు గ షణంట 
థి Tr టే ఖా 

శ వధూమనంనృష్టి శివలోకమున కేలటపాంత కాహోరుర లీగా చి! 
ఖ్ ణు 

భూత" మేతెంచి 'వట మ హీశాతమందు 

నుండు భూతాళిం గానక యున్సు రనుచు 
నేల బడి యేడ్చె నేలయ నింగి య దువ 145 

నమ్మ హాకందనము విని యవనివి ర చే 

పటుభటసహితుండె య 

వట విట సినికటముగకును వచ్చి నికిచి యు 

త్కటగతినేడ్చిన యోజన 

మెట కేగానుదానియేడు పెటు లుడిగెనో॥ 14h 
బ్ 



బసవ పురాణము 

చ ఆన విని యప్ఫు భూతము నరాధిపుతో నను రాజ యీవటం 

బున నలుమూ(డువెలు సమము ల్వసీయించితి ముద్భటార్యు( డే 

వీనమున( జెల్లునో తమకు దివ్యపదంబును నెన్న( డబ్బునో 

యనుచును నిన్న నే నొక(డ నా(కటిచిచ్చున [వచ్చి వేంగుచున్॥ 

425 

మవ్మోనగర॥ నిలుపోప౯ యందేనియు( జని పీదవనే?,డు(నే వచు1మాతం a a ఎ 

త్తే 

క్ర॥ 

త్త్ 

గళితత్యద్దేశి కేం దాంగజపరి విల సద్ధంధధూమ్మ పశ క్రి౯ 

దలితాఘధ్వాంతతం జింత లుడిగియొక నే దక్క నేజ్జుజబుభూతం 

బులకు ౯ గై లాసవాసంబు గలిగె. దనకుకా బోక లేదయ్యె(దం డీ 

ధరంగూటి పేదకూ డప్పీన విధమయ్యె. గడనీనంగగాచి కుక్కలకునిచ్చి 
నట్టితెజంగయ్యె నారంగ(బండించి యర పడిగినయనువయ్యెమజియు 

నిండ (బిదికికుండ నేల వె చినవానిజా( డయ రాతి నల్హాలు త్రినికి 

చావుబిడ్డనుగన్నసంత నాకయ్యెనో యవనీశతిలక యీయవనిమీ/ద !! 

నెట్టు ధరియింతు నేడ (క యేట్టులుందు 

నింతకాలము నుండుట యిట్టులయ్యె 

నేమిసేయుదు( దోడివా రెల్ల శివుని ( 

జేర(బోయిరినాకిట్టుచివుక వల సె॥ 

నరనాథ నీవు నాకొక 

పురుషారము సేయు మేను బోయెద(బురఘ 
థి 

స్మరుపాలికి గాష్టంబులు 

దణికొల్పుము గౌరవాస్థిద ట్రముమీ(దన్ ॥ 

ఆపొగవెంబడి సురగిరి 

చావు సమీపమున శకేను జన(గల నృప హృ 

తాపము పాయ(గ వేళ్ళకు 

బాఫివటము. బెటికికొనుచు(బాయకెదనభ మున్ ॥ 

150 

lol 

192 
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చ॥ 

క॥ 

క 

తే॥ 

అన విని భోజరాజు మహితాంబరచం వన ఖండ రాండముల్ 

తసగురుశల్యముల్ పొదివి దగ్గముగా శిఖ గూర్చి వత్తి వా, 

కెను దనవారు( దాను; బొగ (కేవలు ముందుకి పాటె [వేళ్ళతో 

డన పెకలించుకొన్నును దటాలున; భూతము భూతగాథునిన్! 1స్1 

చేరి భజించుచుండ నృ పసింహము పు[తికిళ[త పూ రిగా 

భూరుహశాఖలం దవిలి పోయి మహేశ్వరు, గాంచి యొతే, (ప 

త్పారకృపడా గణేశ పదనంగతిం గె కొనె నుద్యుటయ్యవి 

సారమహ త్రకము౯ా వి వినవె హారుజనావళిడేత భూభుజా॥ 154 

జ్ 

డోహర కర్యాయ్య కథ 

నిక్క_ముమణియును డోవార 

కక్క యయనవెలయుకాలకొంధరు భక్షిం 

డొక్క_(డుగల( డవనీవర 

యిక్క పటద్విజుల కాత (డే వె రిసుమీ॥ 1559 

విద్వాంసు( డొక్క (డానగ 

రద్వారమునందు.దా( బురాణము త న 

సద్విధి( బట్టుక చదువుచు 

యద్వాతద్య్వములుప లువ నిదియెట్రస్న న్ ॥ {15h 

విది కపాలము( బట్టి విధుమౌళి భికంబు చెసీసరశ వట బవ .(గా్వా 
& 

కా తకూలమునవిష్వుక్సేను(బొడి తహచేసుని, మ యా దప { 
భవ న = 

డంబుణాతు(డుబలినణ? చనింగికింగాలు, చాయ ముగా బున. గా 

యతనికంకాళంబువరు(డుది తిగంలాపి వళిిపటుట జికా. ౦వ. 

ళో స్య కాశి వ్యాసుండు హెరిసరి గాద tow 

హః సయుగ యె తగ గని వెియిాడు(౧ న 

తద్భుజా స్తంభ మైనట్టి యద్భుతం... 
హరునికృత్యంబుగాం జెప్ప, డాద్విజుండ icy 
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లే 

క్ష! 

తే 

తే 

యజ్ఞమయుండు శ్రీ హరియనియెడు; వాసిశిరముదెంచినశివుజెప్ప(డెపు 

నరసింహు(డై హీ రణ్యక కిపుడనువాని(గారించుటయ చెప్పు గానియతని 

శరభరూపముదాల్చి హరు(డొ త్రిచెండివై చినసుద్దిచెప్పండు జను లు వినగ 

విసు వకసర్యంబు విష్షమయంబును( గాని విష్ణసహ్మ్యసకల్పక ర్ర॥ 

హరు( డనండు జగతుల క చ్యుతుండు 

కర యను(గాని యతనికి గర శంభు. 

డన(డు విశ్వాభిధానుం డనంతు(డ యను 

గాని వి శ్యేశ్వరు(డు కాలకంఠు; డన(డు! 160 

హరియమహామాయు నా 

హరియపరనుశ కినుయు(డునను(గాని ర తీ 

శ్వరవె రిమాయనునా 

పరశ కికి,ంబురుషు(గా(గ( బలుక(డుమణీయున్ ॥ 11 

హరి హరుం డన దొక(డ కా నాడు.గాని 

హరిని హరియింవ హరు( డయ్యె నన( డొక పుడు 

పక్షపాతము పలుమారు. బలుకుగాని 

నిశ్చితార్థము పలుక డానిందకుండు॥ 162 

విడువకయీరీతి విధమౌళినిందించు వ్మిపువెలజపులువినిస హిం ప, 

జాలక కక య్య చయ్యన(గదిసియావిపుని( జంపుట విహితబుది 
ల్ & 0 

పు సకంబుదహింప(బొలియు (బాపములనికృతనిశ్చుయుండ యికినిసివాని( 

గొంకకతనడేతి డొాంకెనంబొడిచిరా. దిగిచిత బృేర్షంబు దెంచికడుపు! 

చించి తలయందు లోన. గీలించి నగుచు 

నరిగా: నావి పుమె పూవు లగుచు వెలసె 

నిది మహీసురు లెజు(గరే యెలమి వేయు 

జనుల భక్తుల నొండాడ మనుజనాథ॥ 16) 
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లే!  మజశీయు మనుజేశ వినుము కెంబాసి యనెడు 

పుగములో( గాంప్పరం బుండు భూసురుండు 

భోగిదేవయ్య యన షభోగిభూచ 

భ కపదభ కిభావనాసక్తు డగుచు॥ 105 

మ అత( డారీతిని లింగజంగమసపరా;న కి వ రింవయగడా 

గితికంరుండు తదీయా హృద్ద రిమ వీక్షింవ న్విచారించి వం 

చత [పాపించిన లింగదూత మెడపై సంధించి ర దాతషములీ 

శితభస్మంబును దాల్చి యంత్యజుగతిం పన్నాల నేతేరంగన్[! 160 

మ॥ కని యాభోగని వ కితో బహునమసా,రంబు లర్చించి యో 

యన యంసంబును మోయుశున్న శవదమ్యుంబు: ఎసం డొ ధరిం 

చి నికావాసములోనికిం బిలిచి తచ్చీ9వుత్పదాంభళోరువో 

రన వేగం జరి పెం దదీయకుశల; పళ్ళాదికొచిత్యముల। 10౧7 

క॥  ఆదిసందుగ నాదాంభిక 

మదనాంతకు(డతని కనియె మాసవములె 

పెొదవిను మి(కనభిమత మై 

న దమ్మమాంసంబుగా నిగమల మల షుమలకీ॥| 1[గ్లి 

తే నిన్న దేవరదానయ్యనిలయమునకు( 

బెయ్య( గొనిపోయి వడ్డించి పెట్టు మునిగా 

నడిగివచె*ద దుగ్గళ ననియె(గాని 
బీ 

యట రాకని వడ్రింపండయ్యె నత(డ1 100 
(జ 

ఉ|| దేహము దూలుచున్నయది దీసితవహి కరం. * ఈసి 

® a 8, _ ఆ 3 లో ఖా లొ ఇటో తనూ. దైేహినివేత ఇడణము (లేపు బచింపంగ పసి అటి యు 
LA 

అల్లో త్సాహ మొనర్వవయ్య యనం జయా నవస హపావ యంచు గం 

ణ్, 

లీ 

నో దేహము మాని యంతనిజధీష ము చొోచి*యు, ఓచల్పెకంగనన్ ॥ i 

(జో క 



టసవపురాణము A9Y 

GI 

క్ర 

తే 

పిలిచినమా తలోన విధుటింబముఖాంగ న వచ్చీ ముందట 

స్నిలిచిన( జాచి యమిటికి సి వ్వ్యైజిగందెదు? ఖభథకు( డా(కటకా 

మలమల మాడెడుా మదిచనారగపహింగపలాండుజీర కా 

దిలవణపంగతిం బలము త్రీ వమ వండుము నిండువేడుకన్॥ 171 

నా విని తద్యధూమణి మనంబుు సందియ ముజ్జగించి నా 

నావిధపాక భేదముల నవ్యరుచుల్ దశుకొత్త వండి యా 

దై వతసార్వభౌమునకుం దతృరత౯ భుజియింవ( బెట్టుచో 

నావిపులాగ హారముమహాజను లందణు సందడించుచున్ ॥ 172 

గుండును బడితయు( గొని వా 

రొండెరు. గడవంగ. బాజీ యుద్ధతి( దలువుల్ 

రెండును బొడువుండు లోన( జొ 

రుండు గుడుసు వెటికి వాని రోయుండు డాయన్॥ 178 

వెదకి గోసంగి పోనీక విజీచికట్టీ 

పచ్చిబడితెలు కొని నెత్తి పగుల(గొట్టు( 

డీపరవరంబు చెడుమ భోగయ్య యున్న 

బరువు( డన్న వ్మిపవర్గంబు పలుక దొడంగె॥ 174 

ఆంత్యజాకృతి నున్న యంత కమూ ర్రీ యం 

తర్ధి నొంద గృహాంతరమున నున్న 

కెంబావి భోగయ్య శకెరలీ విపులం జూచి 
యంత్యజుం డంత్యజుం డనుచు నజవ 

బోడీయె మీయట్టి (బొహ్మణులకు భక్త 

నిలయము లొరరామి నిజ మనంగ 

నంత్యజాలకును భకోలయంబులు వోవ 

నచ్చునే సద్భ క్రవరమహ త్త్య॥ 178 
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తే 

క్ర 

క్ర 

ఊ॥ 

i 
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మెజు(గ కిరీతి నిందించి యిద్దనరక 

శఖికిఖాతతి( గాలెడి చేయ దల(ప 

నేర కూరక చెడిపోవు నీచమతుల 

దోషకుల మిమ్ము, జూడం౦ంగ దోష నురయు॥ 176 

మీతోడ మాటలాడిన 

మీతనవులు ముట్టుకొనిన మితిలేనియఘ 

(వాతమగునిండ్లు వృత్తులు 

మీతలలంబొడిచికొండు మీదొస(గ గొల్లన్ “| 177 

ఏపట్టును జేపట్రరు 

చేపట్టిన వదల రెండు శివభక్తులు మీ 

(పావులు వారెన్నేమును 

వేపోయెదమనుచునూరు వెడలిగనడుచుచుగ్॥ 178 

సి వులు సజలింగములు శార్రధ రాంబుజగ ర్చ ముఖ డి 
ఇ జ న! ప లి 

Ca) 

నావశిసంపతిష్టితము లై చనులింగాములుం తుని స్వయం 

భూవరలింగమూరులును ఛోగయవెంబడి పాబలుచుంచె నెం 

చే వడితోడ భకులకు దేవు(డు ఖేదియు గాక ఎండియున॥ 179 

తమతమపీఠముల వెడలి తల్పులు మూయ పం మెయిల్ 
గములును సోమనూతముల ఏంతిల దా, పప ఎంగమూ కపలుజా 

[(గమమున ( బూవురాళుల6 బెకల్చుకపాయెదు బంగ 'మూర్తులుడా 

హిమనగజాత్యజళా విడిచి యేకత నేగి లింగమూర్తులు౮ా॥ 180 

లొమరతంపర. జగిదదిర్శినితం జను €ింగమూతులు ౬" 

| బేమముతోడ నాడుచు గనిరగతి. జను లింగమా మటు 

వేమరు నోండొరు[ గిదియ వేగము పొటిడు అింగముూరులుల! 

భూమికీ నెల్టెడ ా  బొదిఎ బోరన నేలకి లింగమూరులు.-॥ {91 
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Gl 

క్ర 

తే। 

క్ 

భూచరఖేచరంబులయి పొంగుచు నే(గేడి లింగమూర్తులు౯ 

వే చనువెడుకం బవనవే "మునకా జనులింగ మూర్తులు కా 

వే చన లేక యొయ్యన నవినగతిం జనులిం గ మూర్తులు ౯ 

లొ చనగమ్యలై ంగికమనోహర పరత భంగి నేగగన్॥ 

భోగివిభూషణ భక్తులు 

భోగయ్యయు లింగములును బురి వెల్యడి సే 

చ్చాగతి( వబసగుచు. జనియెకా 

భోగిపురం బిట్లు పాడుపోవుచు నుండన్॥ 

వెండియు మేదినిమండని కంపించే 

వాడె సస్యము లీల |వాలే( దరులు 

వగలు చుక్కలు పుటి బాపు లెల్లను బై 

దిమిరముల్ హెచ్చె నన్నమును బుచ్చె 

వనములు నుద్యానవనములు నీజయ్యె 

మృగ పకుపక్షులు మేంత లుడిగె 

నేల గాల(గం నెందు గాలూన రాదయ్యె 

గాలియు ధరూళశియు.( గలయ నెగసె॥ 

భోగిదేవయ్య వేంట కెరబాగి వెడలి 

లింగమూరులు పోవ సిలీల నధిక 

దారుణోతాత్పములు పట్లే. దివిరి యతనీ 
కరుణ వడయక యివి చక్క గావటంచు॥ 

వసుధోమర్వులు మర్యులు 

వెస గవిభోగయ్య6గాంచి విశుతయుష్మ 

ద్బిసకుసుమములకు సాష్టాంగ 

గసహసనతుల్ రచించి కరములు తలలన్॥ 

431 

182 

183 

184 

189 

186 



432 

క్ర 

క్॥ 

క్ 

త్తే; 

గు పమాశ్యాసము 

నెలకొల్పి శరణు చొచ్చితి 

వృ నఘుక షి మ న లుల. మనఘు ఎపొదృషి మమ్ము జ్ఞాల ఖలుల 

గలయం గను(గొని మాయో 

యలజడి మానువుము జంట రంయక ద సును చున్ ॥ 187 
భె 

సీదాసుల దానులమగు 

మాదోసనము లెన్ని యె. సఅతివు మనుచు, 

న్మెదినినొడ జ్రగెదపి మ 

హాదై న్యముతోడ(బలుక నాధేోగ యమున 158 

సభయులగుచుండు విపుల 

కథయ మొస(గిభోగత వైయాక ణమెమహా 

విభవమును దన్నులె౦గిక 

సభతన్నుంబొదివిరా(గజనులునుతిం పెస్ (1 189 

ఆలీంగము లన్యోన్యనీ 

జొలయముల నిలిచె నతని యంచితభ 3 

శ్రీలనన తునడియుల 6 

జాలోకమునందు దృషమయి వెలుగొండుగీ॥ 190 

“పదపీఠంబున( వీశ్నరీంగింబును జెధ్రలింగము సీని వీఠమునను 
a (ఇ) 

వీమలింగంబుపి రామలింగం మను రమలింగము రామపీఠమునగగు 

స్పటిక పీఠిక బాణసఠగలీింగంబును స్త టెంలింగంటును బాణ పీథీ 

రణతపీరిక మహా రజత లింగంటును రజతరింగము పహారజత పీరీ॥ 

వేయువీడ నిల్చు భీ గో గయ్యవంట పుర్ 

వచ్చి లింగంబు లివిియుగా పసుమతశ 

నాత్ని గొదె సుహశ రు శరణు లందు 

గత్ఫు లజు లంట కిచటనే సంవియ౦బు॥ 12 
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క॥। 

క్ర 

చ॥ 

(పడ్డ వ్వ కథ 

జగదీశ మతియు నావిం 

దిగయనుప్పరి నంత్య జాత్యుదీర్ల తిదృగ్భ 

క్షగరిష్టగుడ్డవ యనం 

బొగదొందునుదన్మతో త్తమును ఏను మెల్టన్ 

ఆయమ్మ చరిత మద్భుత 

మీయిల నె ట్ర్న్న( జరమ హెశ్వరత్సే 

వాయతవృ తి౯ దననగ 

రాయతవపీధికా జవంగ నాప్పరి విపుల్ ॥ 

కను(గొని కుష్టరోగ మున గాళును జేతులు నింతలింతలె 
౧ జ 

తుసిసిపడంగ భూసురులు (దొక్కెడి సంసరణంబునం జనల" 

బ న కేమి గ్రా కొఅమాలిన మాలిత కన్న గబ్బిపా నిద 

పీని తనయింటికి న్మరలి వేగమె యే(గి తలంచె' నీ|కియన్ ॥ 

సొరాష్ట్రసోమకేఖ ర 

పారకృపాశ్నిర వారిపారా వారో 

చ్చారిక కుష్టరుజాసం 

సారింగా కిటకు మరలి చను దే ననుచున్ ॥ 

మది నిశ యించి కతినయు 

పదములు చనునెడను బోయి పగిలిన ధరణిం 

దుది(వ్రేభ్ర మోపి మటీికొ 

తదడవు నడిచెను మనోతిదార్థ్యముబరిమినీ॥ 

438 

198 

49 4 

105 

196 
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శ్రే 

వ॥ 

నా 

చే॥ 

తే॥ 

క 

క్ర 

అటు చనజనం బాదంటు అవని నిల్వ 
థా 

కున్న ( గరములు మోశాఖు నుడిం నిలిఎ 
గా యో 

కొంతద వేళ నదియును గుదియ(బడిన, 

బుడమి(6 బన మేను విియంగ( బొరలసాగి। 106 

ఆంత ॥ 

(సష్ట్రంభోరుహ న్మెతముఖ్యు లిల సత్సంపూజ్యు6 డొత్మార్యఘిసం 

దష్టాందిస్టితము కివెభవు(డు మాద్యద్ర షయజ్ల కవు 
రి © రీ మ టె యమో 

యషాదిషజనాద్యనిషఫలదుం డామా యమాను ఉడా గొ 
బు టి ట్ 0 t 

రాషా9ధీశు(డు సోమనాధుడు ర్భఎ*మ్యాయుతా Joc dal 199 

ఎదురుగ నేఈుదించి తరలేన్షణమేనిగిచంబు వరా స 

మ్మదవతి లేచి మొక్కి నిజమ", గవరంబులు నలసుణెలచి మో 

మదనవిరోధి భర్గ యని మంజులఫొషల; బసులంంపంగొ 

మది( గృవ పుట్టి యాత్రివురమర్తి వర్తి “గాడి “ట్లసేన॥ 201 

తన్వి భవదీయసద్భ కిదారంమునురిం 
లి ఇల 

నాత్మ మెచ్చితి నిషార మడుగు మనిన 
ఉ ® 

దేవ మీకృప నామేని తెలుపు మాస 

గంటి మీమూరి వర మింతకంచెం గలదు?! 201 

పెన్నిధింజూచిన చాట్పు”? 

మన్నుగడుగ(బోపుసధ మమతులును” ల ర? 

పన్న గధరమీవడములు 

గన్న పిదవ నొండు వేయకర,టియి("|ల 4౪|| Wi 

ఏవరములు నే నోలడా 

నొవిందిగె నీవు నిలిచి నాచేదినిముడా 

సేవలుగే కొనుమనవుడు 

నావటనాహరు(డు లింగమయి సెలవొనిమ నీ ॥ Ud 
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క 

క 

చ॥ 

తే॥ 

క్ర 

ధరలో గడ్జ్డవ మాహే 

శభ కికి నెల యగుచు వరిలెడు ద 
—_ (ఇతి) అరా 

తరుణిని నిందించిన భూ 

సురులకె యెలకుషు చొప్పడెమెనన్ ॥ 204 
య అ 

కాన శివభకులం గుల 

హీను లనం జన్నె కుంభిసీశ్వర లింగం 

బై నపిదప శివలింగము 

పూనుక శిల యన్ననోరుపువ్వదె? చెపుమా॥ 205 

అనుపమలింగసన్మహితు(డై న మహాత్ముని నంత్యజాతివా( 

డనుటయు లింగమూ ర్రి శిల యంచు. దలంచుటయుకా సమంబ మే 

రునగము సోకి కాకమును రుక్క్మమయం బగుగాన నంతక 

న్నను గడమక£ా మహేశ (రుని నమ్మిన భకులయు కి చూడ(గన్॥ 

భృంగంబుచె( బడ్డపిదప( బతంగంబు భృంగంబుగాక పతంగమగునె 

వార్టి/గూడునది (పవిహంబులును వార్దియగుగాక కేవలమనులయెట్లు 

రస వేధ చే సువర్ణం బగురాగి తామం నువర్ణంబు గాక 

గురునిసన్ని ధి బూర మడ మలంచిన భ కకులజులకునువెజె కులము 

గలదె॥ 

యెలవారికి( బార (తీ తల్లి దండి 

శంభు. డిది వేదళాస్త్రపశ స్త మిట్టు 

లొక_తలిదండులకు దగ నుద్భవించి 

నటి (పజలకు( గులము వే అరయ? గలదె॥ 208 

మాసిన బట్టం గటిన 

భాసురరత్నంబుభాతి భకు( డధమజా 

త్యాసక్తుం డయినం దన 

చేసిననై జ[పశ క్తి చెకునే! పృుడమిన్॥ 209 



430 

క 

క్ర 

క॥ 

క్ర 

క్ష 

వ॥ 

అడుసున( బుటిన తాముర్ 
శు 

r 
ol RE 

మృడుపూజకు ముఖ్య మగుచు టఉళథియున్ను గాటు 

పుడకల( బుట్టిన యసలము 

కడు, బూజ్యమ కాదె? పూజకిర్మల కెల్హణ [| 

ఇట్టిద కాదే? భక్సుం 

డెబ్టికులోద్భూతు (డై న నేమగు? వ్యాసుం 

డట్టిఘనుండు బోయతకుం 

బుట్టి యతడు భూసురులకు6 బూజ్యుంచదయ్యె. ॥ 

ఆం శేకాక వసిషుం 

డెంతటిఘను( డతగిజస్ము మోయు వ. రే? 

చింతింప(గఈ నూర్యుసియను 

జంతకుయటుటినటి వారసతి గాదొవో; 
(A ట్రే 

మాతంగుంి డనుమునివతి 

మాతంగికి( బుట్టి యతడు మసిొదిపిషత్సం 

భూతుండు గా(డ? వెండియు 

భూతలమున( దొంటిమునుల పుట్టువు అఆరయసే॥ 

దర్దుర జనక వనేచర 

గార్ద భశుకముఖ్యజంతుగర్భము అయ," 

దుర్రమళక్ష్తులుగా 6 క్ర 

పర్థిపదారాధన (పభావముకతనన్॥ 

ఆనీ యిట్లు బసవన్న పన్నగధరభషల సార్ సం 

mc (బిస్త్ సరించిన విని బిడ్డ లుండు చంటి, 

దీప్యమానమానసుం తయ బసవని కిట *యె॥ 
౧ 

ళం మిష కా ర్థసము 

210 

212 

218 

14 

శునినొరందటు 

జతే dep కో ల అగ 
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219 
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చిదిమిన( బాలు( గాతెడిన? చెప్పెడి దేమన? మానవేం దుతో 

వదలని నిష( బలై బసవ త్పభు. డాద్యిజు లందణుకా వినకా॥ 

మునువు భర్లు డదైవ మను పెడమతముల 
(తోవల( జను శివ దోహిమతులు 

వేదభారంబులు వితాశమె మోచి 

[కాలు (వాహ్మణనామగార్థభములు 

నుహితదివ్య [వణవమంతోపదేళవి 

రహితు(లె చను వత భషమతులు 
— (ల) 

నాది దధీచిశాపాగ్ని కిఖలచేత+ 

గాలిన కర్మచండాలతములు॥ 217 

పట్టి [పాణముల తోడన పశువు 6 జంప 

జడులు కమ్మగ. దొరకిన జాగ, బెట్టు 

మను దురాత్ములు విసమునకై న( గడిచి 

పాతకములై నం జేకొం|డు (పీతి మశియు॥ 218 

భూనాయక వినుము సురా 

పానసముగ సోమపానము సేయం 

గానొడ(బడుదురు హీన 

జ్ఞానులు పాప్పలును బుద్ధిాడ్యు లు ధూర్తుల్ ॥ 219 

ఇటినిక్సృషులతో నా 
లట (ఆ) 

కిటుల (పతి నిల్పి యాడ నింపగు ననియే 

గుటుననో యన్నంబిడ( 
(A) 

బట్టిన శివభ కియు క్రిపంతము చెడథా? 990 
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తినమా,త న్నవమగధావ who BI సిం Wh 223 
లీ ల జే శ! న 

శివుడు కఠికాలునరు స్వ 

రవృషి గురియించినుటు రంబిత మమ్ముస్॥ 293 
యణ న గా ల 

మలములు మూతని గరుసవుచముగం సాం గోసి ని 

ర్మలతరభవ్యదేహు అయి మి రాముని. క ooంము 2 

కులమున బుటియున్న శివగో తజుం చను మీము సద? దు 
లు త he (un 
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అని జనులు పొగడ దృషం 
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బునబసవ(డు గెలువ భ కపుంగవపులిలగా 
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te EG టై ఉఒనవతి శివనాగమయ్య చరణం.. “గ 

(గక్కు_న (మొక్కి లేని రరరకంజము ఆఅం..లిగో మడించి మా 

డి క్కిటు చూడుమా రరకబు దిటునెను* నివ లన 

(మొక్కిన గాచు మీరలు మముం దలనోయు (డు హాపరారులం 

దెక్కడిసద్గుణం బనుచు నెంతయు డె .ముతోకం బల. ౨౬|| 
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లే శరణు వెండుచునున్న యాచండివి పు( 

గరుణతో( గావ నవ్వుచు గజముమీ(ద 

నాగులేవయ్య నెక్కించి న్యమలీల 

వెనుక( దా నెక్కు. కొని తనవీటి కరిగె॥ 227 

క్ర శివనాగమయ్య చరితము 

సవిరశగతి( జదువ విన్న నట్ట లిఖింపకా 

(బవిమలశివపదభ క్రియు 

నవల(జతురర్గములు రయంబున(బొందున్ ॥ 228 

కళా ణప్పురీభ కులు బీజ్ఞబరా జుసభకుం బోవుట 

క రుదాపరావతారులు 

భదేభహర(పతిములు భ|దావాసుల్ 

కుదేతరవృత్తులు ని 229 

ర్లిదులు కాళ్యాణక ట కనిలయు లు భకుల్ ॥ 

క్ష పరవాదిపద్మపద్ములు 

పరవాదిపలాహక | పభంజనులు మహా 

పురుషులు దృష|పత్యయ 

కరు లాకల్యాణపురినికాయులు భక్తుల్॥ 280 

వ॥ వా రెవ్యరనిన॥ 

సీ మడివాలుమాచయ్య మాదిరాజయ్యయు 

బడవర[బహ్మయ్య బాచిరాజు 

కిన్నర బహ్మయ్య కేశిరాజయ్యయు( 

గన్నడ|బహ్మయ్య కల్రనయ్య 

మోళిగమారయ్య మునిడించౌడ య్యయు( 

గలకేత బహ్మయ్య కక్కయయును 

శూలద్మబహ్మయ్య సుగియచౌడ య్యయు 

కాంతదేవయ్యయు జొమ్మయయును॥ 281 
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యు త్రమాంగద కే యు వో మున్ను 

గదిరెరెమ్మయ్య యును నినా ని 

బాగువంళ ల యు గ 

యోగి దేవు శాంచి.యు సబ.) [| ౪39 

డింగరిగె మల్పయయు”ణ 

పుంగవు(డె వెలయుశ్ళంగిబా” వ won 

సంగమనాథు(డు హెమ్మెయు 

సంగ యదేవుండు సరి డెచెడా ఖు, ౦దురా॥ ఏష) 
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తెలుగేనుకున భయం తెలు నమ చమ ము? 

గాలాగ్ని రృ్యుదయ్య;గా ఎంసి 

గ తెరనాచయ్యగారు నుదయమల్ల 

రనగారు నేకాంతరావుతం 

యుదరదరామయ్యయును నిశ్ననేషది 

మైలియు గోడ మెల్త విభుడు 

ధవళయ్యగారు బొండాదెవిగారున 

సవరదనాచయ్య సామినాటు ఏసి 

డమృ తదేవయ్య మధువయ్య ల ముయును 

గోణిమల్లయ వుణజియును గొగ్గ యును 

జ జ్జ గ జ అ షో భాస్కర య్గ్గయు ఫణిహారం చాలు. యును 

గవిలె[బహ్మాయహొలయ,గారు న పస 
శ్ రా రు 

శివనాగమయ్యగా రును 

శివరాత్రి నుసంగయయు గు ఆగు ఒభుందః, 

శివముద్రుందునుగపీలే 

హ్ శ్ త్ 

జ్ (కా జ శువిస్సయాఖుుండునని మిషందునుములీయు న ॥ 



బసవప్పరాణము 44 1 

శ్రే 

క 

నొణువెశుచిక్క య్య ఉలుకుచండ య్యయు 

గణదాశిమాయన్న కం టెకల్లి 

యాభిధానుండు మురుహ రై కేతయ్యయు 

బాణిసఖీమయ్య భండికార 

కలయయు( గురుపకాళవ్వ గిరిగిట 

/. నివయయు( గురుపకాశవ్వ గిరిగిట 

బోలె[బహ్మయ్యయు బాల(|బహ్మయ్యయు 

నలిముగుతయ్య మహాబలుండు॥ 287 

హట కేశ్వరమల్హ య్య యరిది హేల్ల 

యాభిధుండు గరహల |బహ్మయ్య ముండ 

బహ్మయయు నట్లు దుమ్మన [బహ్మయయును 

వంక_బహ్మయ్య బంకేశు బంకయయును॥ 

చండేశుభామ నాఖ్యు(డు 

బొండియదేవణయుండు (బహ్మాఖ్యుండు౯ 
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నౌకరుల కేతయ్య యంగ|బహ్మయ్య హాల బహ్మయ్య యేలేశు 

(బహ్మయ్య మెలిన్నబహ్మయ్య మాయిదేవయ్య చిక్క ద బహ్మయ్య 

శ్రీగిర య్య ఏర్లనాగ య్య వీరకల్లయ్య వీర లింగ య్య ఏరమాదయ్య 

యనిమిషకేశియు నాదిగాగల సకలవీరమాహేశ్యరులు నీశ్వరభకి 
(ప్రభావం బుచ్చిలీవ వ ముట్టినట్టిపట్టుల దృష్ట్మపత్యయంమిలుచూ 

పుమె( బుణ్యంబును భ కమహ త్ర్వంబును భకాభివర్గనంబును భక 

సచ్చార్మితంబును భక్త వె భవంబునుం గన్నులారం గనియు( గన్న 

వారిచే వినియు భ క్రిరసంబు తలకెక్కి దేవలవశై వ పాశుపతమ౦్యత 

దీశితజటాభారణాసనధరులు లింగధారులం జూచి తారును వారువారు 
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క శివులు గాక్షశివులు శంఠరశివులు 

హేశ్వరశివులు విద్యాధ రేశ శిపులు 

నఘురులింగశివులు నొదియైన॥ 949 
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గరళ మెప్పుడు వెడలెను! ధరణి కనుచు( 
దేవదేవుండు నొసటికకా దెజిచె ననుచు 

[బమథపుంగవు లానందభరితు లయిరి॥ 282 

ఉ॥ ఆయన నింగి నేలయును నాక్రమణం బొనరించి కాలకూ 

టాయిత వహ్ని దాని( గని యాబసవన్న (వసన్నవక్సు)డై 

బోయల జూచి మీదు బుడిబు శి ంక( జెల్లవు నేలకో వినుం 

డాయెడకంటివారి వినమైతిమి వింటిమి నాగ నందటున్ ॥ 28 

ఉ॥  భర్గునిభక్తులే పరమపావసమూర్తులు భర్షుండె జగ 

ద్యరలయాదిక|కియల బత్తుగ జేయగ నాదికర్త లౌ 

స్యర్గిభల్లదేవుని బసాదము మాయది గాని యన్యదు 

ర్మార్లులు త త్పసాదము కరంబుననైనను ముట్ల యోగ్యులే॥ 284 

క॥ అఆఅదియవుగాదను దోహుల 

వదిగొనినిర్దింతు గర ళవహ్నిముఖమునం 

విదవ నతికింతు సందులు 

[పిదుల నదధోగతుల( జేతు నీకరభంగిన్॥ లెగ్ 

వ॥ ఆనీ యనేకృవతిజ్ఞావచనపూర్వకంబుగా నలుకు పలికి బసవదండాదీ 

సండు చండేశవరదుండును గుండెలేళుండునున సంగ మేశ్వరునకు, 

గొంత వేజ సంతరించుకొని యర్నించి యించికేనియుం గొంచక 

కొనుచుండం గని మనసివాత భక్తు లుప్పొంగి నింగి యృదువ నార్చి 

వేర్చి విసవిస నప్పసిండికొ ప్పెరలం గై కొన కరిగి జుష్టంబు 'బహ్వాప్షి 



4 
సా 

0 సవ ee ఏమాశా (సము 

సోక మే వాపశిష్ట మన్నృవిమిశితం' అనునా గె మా ౨ం వాటించి స్వర్ణ 

మయగలంతి కాస్ఫురచ్చషక | ప్రముఖగిశిల. వృాతంబుల సతిమా[త్రం 

బుగా వడ్డిపించుకొని తమతమ యిష్ట్షలింగ ముల కర్పించి హెచ్చి సావ 

ధానం బున( దత సాధంబు నాదిరంబుగం ఎప్పు కొనుచు( దమలో( 

దారు వినోదాలాసంబు లాడం చొవంగి రి ఎట్లనిన॥ 986 

సమాలికి 

సందడి సేయకు సంగ మేశ్వరదేప 

చిందక [గోలుము చిట్టిదే 

తెచ్చెద జుమ్మయ్య (తిపురారి వప ము 

విచ్చేసి కూర్చుండు వివ అడేవ 

కాలకంఠ య్యకు( శాల డించుక రండు 

చాలునా? సీకు సిరాలఎవ 

వేగమ తేవయ్య విరుదూకచేవ ము 

యీగరిగెండు పాలు బన యు సంసల 

జాలగా( దెత్తునా? శంక రరదేవయ్య 

ఫాలలోచన పటు టు పట్టు మ్ం3 

నెంతైన నాస్వాదమే పురాత ముకి 

బీంతింపవలదు రోశివుడ్ నము 

మిగిలిన నారో జగ దేవనా హయ 

నగవుజ( పోవుపో గిగగకాధ 

హోంకకు కొంకకు శంకరన్ మ్య 

యింకను డెత్తునే? ఆర్య, మీంచి 

పాడియే? వల దగ ఒర దేవరా 

కూడ వడ్డింపు(డీ గరుక సు 

కివీవ తనియం డీ:న్న దేవుండును 
(బవివలదేవుండు బాం గడీ 

నుద్దులాడక పట్టు మూ ర్రీదేవయగార్కు 



ఐసేవీపురాణము 

తే॥ 

దొడ్డయే యెంతై న ధూర్జటయ్య 

సంబర పడక య్య సర్వజ్ఞ దేవయ్య 
(= 

కెంబాగి భోగయ్య గెలి యేల 

సీకొలం దెబుగవే నిజభావ దేవయ్య 

మా కేమి మహదేవ మజియు( బట్టు 

సంతోషమే నీకు జం ద శేఖర దేవ 

మంతనం బేల నిర్మలు(డ నీకు 

మసులకును సులకు కుసుమేళశ్వ్యరు,డ నీకు 
కసిమసంగెద వేల? క ల్రినాథ 

సడ లింతేలయ్యి షోడల దేవయ్య 
a a 

పడ్డింతునే। కీ క్షు దొడ్డలింగ॥ 

మిండ సంగయ్య తిప్పకు మీస లుజక 

బాస లేటికి. బలికెదు బల్హండయ్య 

యర్ధి( గడుపారం [గోలు కల్యాణదేవ 

కుడికై డైనను దెత్తునా? గొల్పనాఖ్య॥ 

సీసమాలిక 

మొక్క లం బేటికి? ముదునూరుసంగయ్య 

చిక్కంగ నీకుమీ సిరిగిరయ్య 

దుగళవ్వయును సద్యోజాత దేవియు 

గొగ్గవ్య మహాదేవి గుడ్డవయును 

నమ్మవ్వ సకలవ్య యయిచెలదేవియు 

నిమ్మవ్వ సాంతవ్వ (బహ్మవయును 

గాళవ్య కేతవ్వ కామలదేవియు 

షోడసిబసవమ్మ సోమలవ్వ 

అక్క చోడ వ్యయు నాసంద దెవియు 

జిక్క_వ్య రామవ్య సిద్ధలవ్వ 
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తే॥ 

హేలవ్య కలవ హేదలదేవియు 
౧ 

౪ ఇ లో జీ జ అలో ఆ గ నల్లవ్య మల్రవ్వ యనిమష వ్య 

కేతలదేవి పురా తవ్యగారు బీ 

రేతెంచి కూర్చుండు దెంగ వ | 

ననుచు నందు దమలొన హెర్షి మొంటి 

యిట్టిసందడి మున్నెందు నెలు(గ మనుచు 

బసవమం|తికి( దెలియు నీఖావ మనుచు 

మజశీయు నిట్టును దద్బూ కిమ*స్నలె an 

రగడ 

థధర్మయ' చాలి(క( దజువలు మనుచుగు 

కర్మములకు( గౌని కదే యనుచును 

గొల్బన సడలుపు మేదె మనుచువు; 

గొల్లగ నిప్పుడు కొందుకో రియ 

గడువు పెరు(గ న్ల్రకు మీ వనుచును 

గడుపు పెరిగినను గజ యనుచును 

ఆయ్యకు( దలమును కయ్యంబొమ్మునుచు 

నియ్యవె యింక నేమయ్యె సనుచును 

నిది యెక్కుడు గాదీయ కనుచును 

మాను(డు సరసము మాతో ననుచును 

బాయయ చూడు? డొస్యాదమినుచు సు 

సీయంద మేనియు నెట్లు పోవనుచు 

ఆనీ నోరెత్రిన నట్టు గాద్నుచు? 

దనమదికోర్కెయ దాసీ పొమ్మనుచు, 

దల( యూపకు మీక దరి సీ వనుళు 

వథలిన,ట మాతో వాగ్వాది మనుష 

|e: 



బసవస్పరాణము గ్లీస్ట్ ఫి 

క డువడిగారమ్ము ఘనముగా ననుచు 

వడి( జెడుమాటలా భ కిలో ననుచు 

దుప్పిపోం బాతల( దోమకు మనుచు( 

గొ ప్పెరలకు నుజుకుదుగాక యనుచు 

గెల్లు లారంగ ( గార్గింతు రమ్మను 

నల్పవొ పిలిచవ నాయయ్య యనుచు 
దెళ్ళక పోదునె దేవ యే ననుచు 

బొల్పుగ, బోయెడు( బుచ్చుకో మనుచు 

బశ్జెర మలుగులు పాతెడు ననుచు( 

బెల్లుగ సిండెను |బ్రేలెద వనుచు 

నొలుకకు మొలుకకు మోయయ్యయనుచు 
నొలికిన బసవని కుండు6 గా కనుచు( 

దెజి(గుగ( గొ ప్పెర( దెండు తెం డనుచు 

హర హర భేదమె యయ్యెనిం కనుచు 
నవన వగరళము నాకు( దెమ్మనుచు 
థివునకు నిచ్చుచు శివశివ యనుచు 

జుబువారిని గని జాలీ చూప్పచును 

గజున( దేపుచుః గాళ్లు చాంపుచును 

నిక్కుచు నీల్లుచు నక్కిలింపుచును 

బొక్కుచు( బొలుచుచు( బుక్కిలింపుచును 

రక్కించుక కనుజెప్పలు మూయుచు 

(గక్కున |మింగుచు గంతులు వేయుచు, 

[గాలుచు( (గోలుచు( గడుంగడు6 గూలుచు 

వాలుచు సుఖమయవారధి( దేలుచు 

నురముశం బశ్ళెర మూందుక లేచుచు 
నొరిదివించుకించుక చవి చూచుచు 

నాడుచు( గొ ప్పెర లరచే, బట్టుచు( 

బాడుచు నుజుకుచు( బరువులు వెటుచు 
డి 
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క్రో 

స పమాళ్యానము 

మురియుచు. గునియుచు ముగకటింప్వ్నచును. 

నొరిగా లిలపయి మా(దియాడుచును 

(మొక్కు చు జ గలు మోడ్చి (పసాధము 

(గక్కున. బుచ్చుక గంతులు వేయుచు 

సాచ్చుగం బుచ్చుక యిలపై నడచుచు 

మచ్చిక( బొత్తుల మానక కుడుచుచు( 

బిక్కు తెజంగుల( |బియములు ర్చుచు 

[(గక్కున(. బలుమలు( గౌగిటం జేర్చుచు 

నొండొరుముందర నుండెడు పాత్రము 

లొండొరు నొడియుచు నురుతగగాతము 

నొసవపరి నుబ్బుగ నో యని యార్చుచు 

నసమశ రారిమహ తము దీర్చుచు 

నుల్బణమతి ని ట్లు సన్ భక్తుల 

కిల్సిషమతి విష ౭ నల్పంగను 

శతిభకులు విషకేిరచించిరి 

గతి చెడ బోయలగరం మడంచిగి॥ 991 

వండియు బసవం డహిరా 

ణ్మండనుని, పసాద "సీ వ్యనవ్య (సువిషము। 

మండలపతియాపులకుం 

డండిగంబోయింపననుచుందల, గగ ప్ వల ¢ 

క్రొ 

ట్రరువులవాగి( ౧౦ శప కార గ్ TTI TR పు ఫో లై tt 

శ bd 

జుట్రాలప పేక ల ల సులు బలల బట్ట పుతపుల ,కాతృహితుల 
టండాగులను వబాళ్ళ బెగ్గడు న చండ రయకసంలను ఇం చొివతుల 
ye ఆ | ఆ వ్ 0౧+ దాసఉజ పములవె 7? (సుల బంటను దాసి..*ముల విలాసషినుల చు! Ja ళా 
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ే॥ 

ఛే 

వ॥ 

తే॥ 

క్ర॥ 

వాద్యములవారి గాయక వంది నర్త 

కులను బరిహాసకుల( బండితులను గవృల 

సకలజనముల( బంకులు సాగ (జేసి 

విషము వారికి( బోయించె విశ్వ మెజు[గ॥ 294 

అట్లు పోయంగ నవ్విషం బవనినాథు 

తంతముల క కెల్లం బాలు ఘృతంబు నగుచు 

నుండ(గా( జూచి బసవరిడు నిండు వేడ)_( 
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క 

క్ 

త్తే 

వే॥ 

శ్ర॥ 

క్రో 

హరభ కిరహిత జనులకు 

నరుగం దెరువిడగ(బోండపాంగమునందుం 

బొరయం డంతటి కేమని 

బెరయం డేపట్టులందు( బృథు తరనిస్టన్ 

ఈరీతి౯ భవిసహసం 

చారరహితు( డగుచుమెల(గి సద్భక్తులు భ 

క్యారూఢిమెచ్చి పొగడగ 

నారీతిన్మనుచునున్న యాసమయమునన్ ॥ 

పాపులాతని మహిమచూపోవలేక 

యెగులెన్ని యొనర్చుననించు కై న 
(a జ 

దెమలి ఏ మేలిగానండుడా(దిరుగనీ (డు 

భ కిదార్థ్యంబుక లిమి నాభ కవరు(డు॥ 

|. 

829 

830 

881 

అట్లు భపు లాభకుని చిత్తం బె త్తెజంగునను మె త్రంబడ మి కుతల 

పడి యతసి వితులగాదె లన్నియు గాల్పింప మంచివెడపదను చెడ 

కుండ నేమి ఏిత్తుకొనునో చూతము కాకని యేతులువలు గాదియలనుం 

జిచ్చులు పెటి రటియెడ॥ 
ల ల 

ఏలేశు కేతనా హ్యయు( 

డొలోకుల దోహ మెటజీ(గి యల్రన నగుచుం 

గోలుంగా కేమని తన 

చేలబావితించె నీరు పన్నారంగన్ ॥ 

త త్రరపడ కడ? డాగతీ 
వి తించిన చేలు కోండ వేలకు మిగులఠ 

(గొత్తగను బండెనోతనీ 

బీ త్రములోభ కి సేవ శివ్పు(డదేయెజు(6గున్ ॥ 

82 

833 

384 
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తే 

వితకయ పండు ఒన్న మున్ను విందు మెప్పును 

కన్నులారింగ(౧౦టిమి రాయు 

mH గ్ అష న్నే 
భా 

rr ల 
ఛంణులకు శ are ఎ! 

హర భకులు పొగడషితోియు 

వార సమయాధముల సదణి పంటు శం 

కరభకులకు కుగం 

భరులగుటయ కార ఉడి వసులకు. గలదా? 

చూతముగా కనుచుం బగు 

వాతంబుల( బట్ట(బ్ వవర్గము( బంపం 
a) 

(బీతిం జని య+మందను 

జ 4 య , ~ 
వే తొల(గం దోలిరందు దరాకంచగ॥ 

fy 

ఆట్లు తోలురపోవంగ నాపమువ్పులు 

(పాణలింగంబు తనిదొడ్డి పట్టు నందు, 

జీక్కియున్న కతందున జెసి (తోవ 

నిరశన వతయుతు( డిట్ట సవ్యబిల్లే॥ 

మొలవయు బదువయు మొరిచీగ ల ల 

బండినపాలముల పజ, దేట్ 

జలముల నిండారు తొలయంల వెల! ఆ 

లనని నదిజలము దియు 

సమయంబునందు వి 

లప గిరు పుడీ ౧ aR 

దావ మంతీయ కాదు తబ్బలంబులు నోళ్ళ( 

జొచ్చునో య aR: 

రణంబులం్ట చ్ 

లీలీరి 
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లే॥ 

క్ర! 

వ॥ 

ల 

[పోథములు మీది కెత్తుక పోవునట్టి 

నిష్ట నేడుదినంబులు నెగడుచుండ( 

దస్క్రరులు చూచి మిగుల, జోద్యంబు నొంది 

తమ మనంబుల నిట్టి దల(చి రవుడు 340 

ఇట్లు లేడు దినింటు లయ్యెను బశువులు 

కసవు మెసపవు నీళ్ళున్న కడకు( జనవు 

నిలుపుకొని యుండ నిందేమి ఫలము గలదే? 

చచ్చు నే(ఉెల్టి ననియు ముచ్చముడిగి॥ d41 

కడు(గడు( బాప మేటి కింక. గట్టుకొనంగ నటంచు( డస్క్లరుల్ 

విడిచిన నాపశు[వజము వేడుకతోడుత హీను లంప(గా( 

దొడితొడి దా(ట్లు గొంచు నిడుతో(కలు వీంపుల. [గాల నేడునా 

క్విడువక చన్న |తోవ(గడ లెళ్ళను దిమెరె వేడుజాలలోన్॥ 842 

అట్లు మరలి చనుదెంచిన పశువిసరంబు నేలేశుకేతయ్య దవ్వుదవ్వు 

ల(గాంచి కోపించుకొని వక భష్షుల గోష్టంబుంజొర నీరా దని దొడ్డ 

వాకి౦డ్హక డ్డ ౧బుగా( బలు గాండ్లువెచి చొరనీకపోనూకి పలికినం జూచి 

నం బాపంబని యారకుండె నప్పురంబు జనంబు లిట్లుండ నెట్టు చూడ 

వచ్చునని క సవుందెచ్చివె న వవియాకసవుం గన్నులనె నం జూడక 

మణియు మతియు నేలేశుకేతయ్య మహనీయముఖాభోజం బవలో 

కింపుచు( దాము తమ|వతయు దప్పమయా్యాయని చెప్పేమాడ్కీనం బో 

యని యటజచుచు(దలయె త్తిచూచుచు సాత్కలు వెడలింపుచు దొడ్డి 

చుట్టు చుట్టుక తీరుగుచుం దొడ్డిపై మూతులు పెద్ది మున్ను తోము 

సమున్నతిం గోలుచు లింగంబు[ దొంగితోంగి చూచుచులోనిక్రి 

లంఘీంప నగ్గిలీంచీ కేతయ్యకు వెజచీ నిలుచుచు నాపథువు తీపగిది 

నీబ(బడున ప్పుడు॥ 849 



శీర 4 న ప్రమాశ్వాసము 

శ ఈ i ఆటో జ 

క్ర ఆపసుల్మ కేవులన్నియు 

లోవలికేతయ్యకదన లోయితిపునుచుం 
(a 

వాపోయెడులమశల్దుం( 

జేవటకయుండ |వతము :.౨*ఒుశ౦0: _॥ 344 
(wn లు 

క్ర ఆలేగలద్భధథనిషకు 
J 

నేలేశ ఇర ఏంత నొరు. ఉష WU” 

వాలారుగోశాదు. 
% 

ob 

నాలదెసకుదృష్టి రాలప సప్పు దుప 345 

క అఅచుచు(గవు పులనోళ్ళం 

గఆజవక సీర్గొనిక (వతులగితి నుందడంగా 

డె అ(బుల్లులనిత (బజపులతితి +రిపము *.౨॥ 346 
కెలా కన్న 

సీ; ఒండొండు చొచ్చుచు నూ5రుల్ గొట్లుచు 

ను తలపడుచు సత్యుత్చ వము", 

నేలేశు కేతయ్య నోలి ఉచింపుచు( 

దలలు లింగంబుతో( దాశం బిసీ 

కొనుచు మూర్కొనుచు గ్రక్కున (యొక్క నరిగొంచు 

సీలింగదేవుని నేము వాసి 

పోయిన దొదిగొ( బుల్లు సీరును ముట్ల 

మని (పమాణము సేయుననుపు దోప! 847 

తే నీత్యృనీయమమయివనిజలింగ సంస్మృష్టి 

యాచరించి కశేతనార్యునకును 

వంగి శర ణు(జొచ్చి త్యరితంబుతో (బాళ్లో 

కడుపుదేర మేసె (గనవు(జొప్వ॥ శే 
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క 

క్ర 

క్ర! 

క్ష॥ 

వ 

ఎడనెడనుదకము దావుచు 

బుడమిపయింజాగ బడు చుబొరలంబడుచుం 

గడవల గతి (చొ దుల (జే( 

పడ ర(గదు గృముధరించియంబాయనుచున్॥ శ49 

ఆలే(గలు తమతల్లుల 

నేలేశ్వరకేతనార్యు, డీడిత కరుణం ॥ 

దాలించు బవెటి,గి యజవ(6గ 

నోలిందీపింప( దల్లు లుల్హములలరన్ ॥ రిర్0 

చేపికుడుప (గా గేవులు 

నేపారనజువులు హెచ్చులచ్చవధాత్రిం 

రూపింప(గ (గేతయగ్భహ 

గోపంకుల శంభుభ కికోవిదు లన(గన్ 1 951 

సవకదనాచయ్య కథ 

ఇతరులంగూడిమనంగా 

(వతులకుందగవగునె వారవనితగతి( బతి 

(వతకునునడ ప(గవచ్చునె 

మదిలో(జర్చించుమాకు మార్గ మెయిదియున్ ॥ క్రీ 

వేండియు సవరదనొచయ్యయను కుండ లీకుండ లుని భక్సుండు తన 

ముదియకనుబొదుల నెలసొచ్చునప్పుడాలింగంబును (గహించుకొని 
ది 60 

యుండి యరోదయకాలంబున నాలింగంబును ధరియించె నయ్యది 
థి 

యుదరంబునం గపలవా రుండుటంజేసి యనంతరంబ తోడిబాలుం 

డుదయించి నని చేడియ చెప్ప విని వీనికి మున్న లింగంబు సంగ 

హింపంబడమి వీ(తు పదహీనుండు గావునం బాజవై వుండు వీని 

మొగంబు చూడ(గాగా(గాదుశరణో క్రసరణి నర్జోద యకాలంబునంద 
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తె॥ 

క్ష 

కో 

క్॥ 

గా! ఇ జ లో ల ష్ ల a 

గురులింగసాంగత్యంబు సంభవింపవన నాచిదివయ్య -నాయఖిలంబు 

నెజుంగ( దనతనయు. విసరక్టిం: సగ ఎగ వలో క్రసన్మార్లం బు 

గించి దుర్మార్గం బవలందించి పంచిక ఆచంజగు భ మూలం చదెలుం 

గని [తాటమాలలం గలయవన్నుం యని టిందియు॥ తప్ 

స జ ఆ జ ఇస జ్ జ we జ జ జట్ 

వశుపాశవతియనుఖరుడుంప [౫బంఎ పము జప్పుల కర వెట్టుపకుజనముల, 
౧ 

బటి ముక్కులు మొదల్ము ట్రం “(గోయించియి గోర లలషామింప రెడ వు చెట్లు 
టబ ట్ ఛా 

కాలకంధరు( డిటికి షక ర్ముల యుద్ద అందుచే భరుట యొద్ద,గాకళ 
(ఆ) గి 

శ 

యతులితశు దఇవాచారి మర్మ ౦౪ నుట FON గాసవచ్చు?॥ 
= 

దృషి హిను(ండు గాంచుస? చీవేరళిం 
కో 

బధిరునకు వినవచ్చునె? మతులు రవము 

జ్యరయుతు(డు స్నిగదుగంబునవి దంగా చే 4 
(nm (a 

గప్పగో( దెలుగునె? యెందు రొందీళో 3 
౮! 

ధరలో వానర మెయింగాుసి? 

పరరత్న వరీక్ష కుక్కా సంర మెలు. "నే? 
ory 

యెలుగునె వపూ(దేనియ నీ; 

గర విదాఘూక వజంటు గానం” ల చి౭॥ తంట 

ఆజ్ఞుల కతులితశివట్ 

కిశాగందేల తేటతెలనం దనియు _ 
ట్లో oy) 

(దాజ్జులగుభర్తులరున 

ర్వజ్ఞుశివునిమహిమగా౧వబ్బ్చడ.భంగిసి ॥ 85! 

ముంగిట నున్న నీధాసిము 

తంగెటీజున్ను గనుగా ది తలపోయం?౪ 

నంగిట నూరెడియమృ తమ 

నంగా జను నేకలింగనై స్టికత ఓర shyt 
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తే 

లే॥ 

క్ర 

క్ర! 

ద 

అట్టి సద్భ క్రిమార్గంబు సవతరించి 

కానివదముల( జరియించి కడ(గు బెల్ల 

ఖండశర్క.ర యుండ నాకాంక్ష దవుడు 

బొక్కు_ లాడెడినర వశు(బోలె. గాదె?॥ న్ 9 

చర్చి వ(జం|ద హాసంబుండ (గా మొక్కసురియకాసిం చెడిచొప్పుగాదె 

చేరువుననుద ల్పభూరుహంబుండ నెండిన మాను పెంచెడుననువుగాదె 

యుదధి బాటగ నోడయొద్ద నుండ (గ(జేతిపడపూత గొను వానివడువుగాదె 

రమణీయమగురత్న రాజముండ(గగాజువెంకులేరెడివానివిధముగాదె॥ 

దొడ్డిలోసురధేనువుదొంగియుండ 

గొడ్డుచేపట్టంబోయె డికొలదిగా దె 

మంగళంబిగుశివభ క్రిమార్గముండ 

దుష్షకర్మకలా పంబుదొడుకంబో వ॥ 861 

'తేన సహ సంపసే' తని 

మానుగ (శుతిమోయుచుండ మతిహీననరు 

ల్వీనులవినియును భక్రికి 

లోనై చరియింప రెట్టి లోలాత్ములొకో॥ 862 

అది యిట్టిద గోరుపడం 

బుదకములో ముంచిముంచి యుదికిన6దెలు షె 

నది గలదె? కుర్కుర ముతో 

కదబ్బలిడీ కట్టంజక్క (గానగునొక్కొ? $68 

జలములలో న నెన్నిదీవసరిబులు నాసీన రొలు మెత్తనై 

సోలుచునె? వాలు కొలలుగ6 బోసిరయేనియు( (గూరభోగికికా 
లొ 

దలవిష మించుకే( జెడునే? చాల(గ( దేనెయు( బోసి నూతనం 

దల(గునే? వేముదే(దు ధర దౌతముచేసిన మన్ను పోవునే? 804 
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వ॥ అట్టుగుంగా కి వేసిండిశాయాటం. ఇనప, ఓం ఇన కందం బెక్కు 

చాళ్ళు దున్ని ములకవిర్తులు ఎదవన్మ ౧ధములవధ మును నారఘన 

సార భూరుహంబులు ఖండించి జెముడు చఎటులచుటును పలుసువెటుదిట 

కూశపాళంబమునిను బవి|త విలతిహో బోవ ధరా పమ్మితమూ తంబు 

పోసి కొల్వం దొదంగు బంగ లివి పవృ త్తంబుంను స్త్ర వొద్యా ద్యుప 

చారంబు లెచంగూర్చి రుర్క.లకాబ్ళు సడుగంగం దొరం* బడుగుల 

శో 

రూపంబ వెండియు॥ 385 

వడువునను మృచలింగపరా:మ్య ఖా... చ్రైివశజనంబులు నొక్క 

ఆ॥ ఓఒంటికడవం బోసి యుగన్నణలం..లు 

సీడలేని ధారుణిరుహాములు 

రాజరాజసపఖవపరాణ శ్రనాజలు 

నిష్పలం బటండు సిగమవిదు ల॥ 310 

క (త్యవ్షవరాజ్ముఖు(డ ముగు 

దతుండు క కతువాచ రించి తలగో ల టం 

పక్షమునంబరప రాముం 

డీక్షితి భూసురులకొస(గ౧ యేమియ్య(డుడిని | లగ 

క। ఇలనెల రెయి(గద్విజులను 
(అ) 

బలి మునుధ డియించివద (డెబంఛి ముప 

(పులకన్న మీడ(౧౫గొతము( 

గల(చదెగో హత్య బహు? కాలపు దబెటి ని ॥ ౨16 

ఉ॥ వేదరహన్య వేదిపృథివీసురకో డె నన్ను దా ము 

క్యాదర బుద్ధి( జేయ నగునట్టి ఫలం ద“ గంధువ్ 2 న a 

పాదకు( డె నభకుగరు( జెచీడునిదిము పుంత నే ఇటా _ oh శ 

Cag చె 
తొద్భళ వై దికోక్సులకు( దిష్టి చరంచి సజు వవ, న, i 
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తే 

త్తే 

&l 

క్ర॥ 

క్ర] 

పురాణము 469 

ఆని బహుభంగులం జసవ( డానతి యిచ్చిన( దత్సిదుక్తుల౯ా 

విని ఇగదేవు( డ శుయుతన్నేతయుగుండయి రెండుచేతులు ౯ 

దవతల( దావుకొల్చి (పమథపతిమానుల భ కవర్వులకా 

వినుతు లొనర్బుచుకా స్వగుణనిహ్న వపూర్వకముగా(క నిట్టనున్ ॥ 

కర్మ బంధు(డ ( గష్టుండ ఖలు(డ దుర్మ 

దాంధతో పెతు(డను దుష్క_తాలయుండ ( 

(బజ్జమాలినయజ్ఞా సి. దాత కుండ 

శంకలేని యనాచారసంగ తుండ ॥ వ్ర 1 

అనియు, చేయేల యేను సర్వాపరాధి 

నాయొనర్చిన పాపంబు పాయ దెందు 

విడుతు( |జాణంటు లాజ్ఞ పీ వేగ నొనయప( 

డనుడు బసవన్న పలికె భకానుమతిని॥ 372 

సావాన మిప్పు గేమిటికి( జ్వాలిను చె ప్పెద నిప్పురికా శివ 

దో హము పుట్ట(గా( గలదు దూకొని కొన్నిదినాలమీ(ద( ద 

ద్దోరిహని ధానమాన వుని (దుంప(గ నిన్ను నను గహింతు ను 

తాహిగ నుండు భ కతతి శంభుడు నప్పు పసన్ను(డయ్యెడిన్ ॥ 
న నాడ 3 ' ల 

ఈనియతికి హరుని శిరణు 

'లానందమునొంది నిన్ను నందజుమాలో 

వానీంగా( గరుణించిరి 

మానుము ముమ్మాటికి ననుమానందిం“న్॥ 374 

లేలెమ్ము లేమ్ము నా విని 

కేలుందమ్ము లు శిరమును( గీథొ లిపి కృపా 

ఊలుండె వికమళాం 
= 

బూలము(గై కొనియె మేనుపొంగి జెలంగన్॥ ఫిల్ 
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చ॥ 

చే 

క్ర 

వ॥। 

చ॥ 

స ప్రమాళ్యాసము 

బసవమం।తి యప్పు శివభక్తులు దానును వే తోడ నౌ 

నసథము దా(క నోయి ఘనవై భవు డాజగదేపమం తి సం 

చసమున. జేయం సరి య లుదారత( గకొన వచ్చుసర్యభ 

కసముదయేష్షగోషిమెయి। గాలము పుచ్చుచు నుండె వేడుకన్ | 
- ద్ద ఇ 

మజీయు నంతట నెల్లయ మధువయ ల" 

బరగుచుందురు కంటక ంఠభ క్రవర్యు 

లతులలింగె కనిష్టానియతులు జంగ 

మార్చనాస క్రచేతసు)_ అలఘరహితులు॥ 877 

వారలు ధర బరమశివా 

చార్మపతిపాలనీయసత్కీీ రి యనం 

గా రూడీ తెక్కుబసవండు 

తారును నధికానురాగత సెం, గంగ ట॥ 878 

బిగలుండు తకు జెటువాటిరకాలం బాసగ్భుం బంటండనసి ఐస 
G6 ఛి 

దండాదీశుభాిసుర ,పభిావంబుసు భ వనావుర *ంబును శెజింగియు 
జ్ ult 

నెణుంగనియట్ట నిర్నిమి త తం లీయల్లయ-. వదునయ్యుగారల రప్పించి 

తప్పేమియుం జివ్వం షొ ప గామండయు౦ నండి లెవుంనం గన్నులు 

పుష్పం గది గాంచి సరంంగంబులు రటకిట:; గిటలతట కృపట 

సంభవుడగు శంభువకుల లోవాటోపంబు తుం గొ తయే? వార 
శ ( జ గ ఇ ఇ క అ ను కాజ 

లలిగినం దగపటణంబు పటపగల ఒయటి వోవకంండు*? తగా పట 
ఇం € డి య 

ఇంబు కమలువటంప తానుకుం భోటుపొలఖఅి సో. 34 చుచు 
వ్ కు న్ 

బుడిబుళ్ళం బోవుచుండి వవ్పుడు! స్త 

యనద్భళ లీల నిరు రకు నప్పుడ నేత్రము విచ్చి యుపి 
జ) a చ్ 

మనలుచు జోక నుండు మా రనశురూంలమయు గా దటంచు = 

కసగమిడి యిటు పల్కె వరుస. జ+దచేవచమూవ పో 380 
షీ య 
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క 

వ॥ 

తొలిటి బాసను నిప్పుడు 
న్న 

చెల్టింపుము (దుంపు మనుచు, జెప్పి నృపతి భా 

గ్యోల్లసితాలిక లెక్కలు 

కల్లలు గా( దుడిచి రీశుకవిలలయందున్ ॥ 981 

అట్టు చెసిన వార లంత( బోవక యపు బల్లహుకటక ౦బు పాడుచేసి 

యి(కమీంద నీపురమెన్నంగ నెన్నండుపాడగుననుచు శాపంబులిచ్చి 

మడివాలు మాచయ్య మాది రాజయ్యయు కేశ రాజయ్యయు కిన్నరయును 

గన్నద [(బవ్మయ్య కక్క ్యయగారును ముసి(డిచెడ య్యయు మసణ 

యయును 

నాదిగా( గల భక్తులు సావురంబు 

చరవ రేణ్యులు నాదిగా సం భమమున 

బసవదండాధినాథుండు భ కినిష్ట( 

జనియె. గప్పడిసంగ మేళ రుని కడకు॥ 888 

వార లట్టూరు వెడలుమాత నాధాతీకళ తు విచితతరవె భవంజు 

నుం బురంబును సౌఖ్యగ్యంబునుందణజుంగుపడి పోయె నప్పడు॥ 

ధ్యాతి పడె నర్దరాతతి కాకులు గూసనె 

వంటకంబులు పుచ్చె వసుధ మీ(ద. 

బీడుగులు వడి రాల బెడిదంపువానలై ; 

భాస్క_రచం|దులు పరిధి. గట్టె 

మండువేసవినా(టి మధ్యాహ్నమున మండు 

మంచు సంభోనిధి ముంచుకొనియె( 

గాలు(డు కడు నుగకాయు,డై క*నంగ 

బదియె( దత్పట్టణ|పాంతములను 885 
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తే 

వ॥ 

శే 

ఉ్॥ 

క్త 

గవి సె గావిచి దికు కు ల గలయ కవి 

జాని గాంచినుడదు ఈదిన రేనిసీజ 

మారుంం డుద తం శ 2 బతినూర ని టల్? 

నలయ నివచీతముగ గి చే 388 
(ఓ 

ఇతి యుతా,తంబులు పుట్టుటకు జనింబులమనంబటుల భయందులు 
గ >! 

సంభవించుచండె నట జగెపేవుందా దగివిమిం,తి ష.0!లెతుండె నిజ 
4 పా * 

నుందిరంబునకుంణనుదేరం దిజనని తనియం సటించి యిటనియె॥ 

నివగణ'దోహంబు గవింబడివు గవి గం. సను వాచం వెవేఅయు 

ఇళ" జ క జ లో జ్జ చో తటి / ఖీ ల! ఇళ ఇ , అర్ 

సటు పసయనోనందే" పస్తతతాన నను గంగ నిదకొోరణమేరయే 
న్న, 

షే 
శ అల క్ ॥ ౮, జ ఇష ఇ స హ్ నీ రెంటిలో వల నేదియు( జేయంగ౫( డొలగి 1పాబవంచనపిరునికు, 

గుటిలాత్మునకునవగుణికి( బండికి తష: గిచ్చునే చె చిం మహిషభ అనీ 

ఆ ళ్ వలో 

నీవు (1 ణప కతా గగియతి పయ 

నిప్పు డియ వ సరము కిచ్చి చనితీ 

గాక యీపని తం తంగాడే బోసు 489 

వారలలి" నొరం డలుగ వారిజసంభవచందచయు ఈ 

బోరన నీజుగావ? మును :ఎదిహీోత దత, డీశ యీ 

తాకీ జో ఉక 1 గ ' శ 

( ర గెలందు తాడి 5 సం అడు మ డో URIs af 
rhe re 

జ్ ఇ" ~~ ఇ త శే ఇ గి గిరి నిజాంగ మాహరులుగా నొసంగు ముకు. అంసయుద్ 

అల్ ఆ ళో ఇల నువషున్నుం దసుముగొ 

- 

కులపతి నాషాస్య హే సంతి, వం ట్రే 
జో 

తుబు చెపలంటిం+ ప్రయప్పుడ, 

నిలువుననీ ఆయె, గా ఏన ఏబము dean 391 



క్॥ 

తే॥ 

చ॥ 

పురాము 478 

కొవుననీవు శంకరభ కగణహింస వినియిరకుండంగ విహితమగునె 

(దోహినప్పుడె తల(దునుమక యింటికి/గుడువంగవత్తువెకుమతివగుచు 

నిస్సిరో కళ్ళట్లు నింపగు? నోటికి ఛీ కుక్క! చేసేత శివువసాద 

మెబ్బంగి (గుడి చెద వేనెట్టు పెటైద గతుకుదుర మ్మృలర్కంబవగుచు॥ 

నొనర జీట్టమిడిచి యుచ్చిచ్చెరే యని 

"సెరటివాకిటికిని బిల్చి మృడుని 

సతృ9సాద మవని( జల్రిన( దల పగు 

లనుచు( గుక్క భాతి నారగింప॥ 898 

వార్త నడికిరేయి జ 

నావళిచే మల్ల, బహ్మయ యనవెలయు వీ 

రావేశభ కక్రినిష్టలు 

వే వచ్చిరి విన్నృమ్మాత వేడుకతోడన్ ॥ 894 

అట్లు చనుదెంచి జగదేవు( డారగించు 

నాాపసాదంబు పొత్తున నారగించి 

యాదినమురా తి కొలువున కరిగి బిజ్జ 

లషమాపాలు( బొడగాంచి లావు బొజసీ! 899 

ఆలు(గులు చీకినంతటనె యాసభ తల్చడ మంద మువ్వురుం 

గలంగక డాసి (దోహీ( గసికండలు సేసి పొకాలు మంచు నా 

తులువశిరంబు తున్మి ఘనతుండము నం దిడి మేము శంభు 

కులవిహితాజ నీఖలుని( గొటినదిటల మంచు వెండియున్॥ 896 
నట్ ఖా లు లి 

శివభకులకునెగు సేయునధముల కందజకునీ విధి యెందు(ద పృద నుచు, 

గాయ౦ంబులునుబంగగతులకు(దొక్కు చుదాయంబుచూ పుచుందండ లిడు చు 

బొంగిబొబ్బిడుచు. జెలంగిబిట్లార్చుచు లింగ భక్షల కెద ర్రేద టంచు 

దారలు వీజలుతంగుండుగండా యటంచు ఘూర్తిలు చుండ నర్జితోడ ॥ 
2! 



474 స స మాశ్వాణము 

లే॥ నగరు వెల్వడి వెస6 దన నగరికదరకు 

మట [బహ్మయయును దాను మగుడి వచ్చి 
౧ 

తలిపాదాబములకు నత్యరి (మొక్కి 
రా ర యఖ 

నిరతభయభ కి నాయమ్మకరుణ వడి సె| ర్ట స 

వ॥ అటు వడసియును జగదేవుండు పరితోషంగునం బరనుషాతవ. 0౦డను 
రా 

భ్ క్ర నిగువుండ నగు జగలీవడిం బొవగొన్నుమాాత " 

పాతుండ నగుదు నె? దోహంబు విన్న యస వూ చో 0 

నొప్పింపక యనుదెంచిన గొప్పతప్పుగ:.౦ హాయి త్తంబు గలదే? | బ్ 

యని తనతల తబుగ నలికలోచనుందు లోచగుగోచరావాంత్త మెస్సి 

వగం బిచ్చిన నాజగదేవమిం తిక తగోతంబులతోతంగాచ విచిత 

విమానంబులపై నెక్కి ముకి ౦గిలో సం: నలందంం ౯? గటు జగ 

దేవుండు ఖండపరశుపురంబు", కరుగ వసురంబు" 0 ఇల అజగం 

బులు బిదగిబెదరి కనుగెడి రన్నగ తులం గంగా. గర తవం 
#4 Ca స ఇ * స వ్వా - 

అను, ధి పంల "Nr 
od, ళో లు 

బు గన్న భకులం గన్నవారొల: 

కుం జని మనుచుండి రంత॥ న. 

క।॥ సంగరముఖమున వీజలు 

వంగడమున( టికు, వట్టి ఎరిటయ భూమి 
ఢా 

[గుంగిరిలాయం[టలతో 

డంగూలె(దురంగములు బెం టిక్ కుంట? శీ 110) 

క్ర॥ ఒండొంటితోడడ గటి 

కొండలగతి(దాచచ్చి మూలే భమ 

దండాదినాథవభటజన 

మండలి తమలో (టోట సురా we a A CEO a 4: 

ఆ ఒం ం శ , 
చ॥ దసవ(కు భ కశావపముగ జంహుఫపటణ మాని రట 

—_ గా ల 

అల > 4 మ | 

బసచెడి వాటివోరనెడ,మూటలు అరగ టి 

జ న్న ర్త జ్ టె "పెనంగ(గ వించుం గూడలికి రంగ్ పం ఏ నలం యె మం 
స, + a . క ఆ గుసుమళరారి నిత్యమును ౧౦ కటింపుడి నులు *ంచెటి 1 12 



బసవ పురాణము 

చ॥ 

తే॥ 

క్ష 

క్ర! 

క్ర! 

ఆతులితనాథపూజ మొదలైన విభాసురసత్కి యాదులు౯ 

మతి ఘటియింపరాని రతి నచ్చి భజించి మతించి మించి యం 

చితమతి నిట్లు విన్న పము. జేసి గురూద్వహ।! నీదు భక్తసం 

తతివిమల్యపసాదము సదా గలుగంగ భజించి తత్కృపన్॥ 

(బతుకు నొందితి(. గావున భవభవముల 

వారి యిలుపుట్లు బన్ననై వారిగుణము 

నంద పోయిరి యెందైన నడిగె నిన్ను 

గొన్నచోటును నేబుచ్చుకొన్న చోటు॥ 

తోదు గలదేని( జెప్పము 
(పోదిం బుట్టినది మొదలు పోకయు నీచే 

సీదినమునకుం బొరయని 

పాపంబులు వెట్టిముట్టభ క్రిం గొల్లున్॥ 

వెట్టి సీకు నిట్లు వెయ్యేండ్లు చేసిన 

మిన్నకుందురయ్య మేలటంచు 

నన్ను నిట్టు లూర కెన్నినా శ్రీను 

నుచితమయ్య నీకు నునీచియుండ॥ 

ఓవృషవాహ సీవుణ 

నీవాహనపృషము విడువ సీకుం దగునే 

నావిన్నపంబు విను మని 

సీవిచ్చెడునటి వరము లే నొండొల్లన్ ॥ 

నీకొడుకు నీవు లో(గొని 

[పాకటముగ నున్న దాశ పంతము చెడునే 

సీలంబులయాన సీకు సీయాననుమీ॥ 

4798 

403 

404 

405 

406 

407 

408 
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మ॥। పరమావందమయానుభూతి విలసద్భాపత. చితా తై౫5 

స్పురణాధి క్యపశీభవ త్రను మనోబుద్దాది శానేం ది గూ 

చరణో 1 మతు(డ( ద్వత్న దాబ్బయుగ రొ కయ కగృత్యాందా చె 
+ f శ 

మరల న్వచ్చితి నన్ను, జేరొనమి ధర్మంబే సలల Br SI 

చ అని బసవన్న యిట్లు వినయండున వ్ మాచలంచురు. 

విని గురుమూ ర్తి సాత్రి ఇకో'ని వి సిషమున, ౦ గంపలో లం వ 

కునిగుడి వెల్వడంగి రతి( జాచి తూ Cy “oo 25 10 

ట నతుల భ కి బోరనం గగనం) మెయిం మం టిన్ ఎండ మున్ ॥ 

శా॥ ఆనందాశుపయోధి వ్య సడువం' పూర్లోత , ఎ'మాంచిం 

ఢీ నెమ్మేనికి భూషణయుగ లసద్దీష వోచి క్ట న న్ 

ధ్యానమ్ముల్ గురుర్త ర్తసత ముల. “(దొ రము మ స స. 

లోనం గ్ా గిం నియున్న యాత్మసులు 1 గగ 'ంపి మై లంచ నును! 

శ్ర అక్కున జేర్చి [పసాదము 

దక)_గ దయ నొసంగి తనయు,. దాటి, గుచు 

గ్రక్కున సుడిలోనికి( జని 

యక్క_డన యద్భాశ్య మరు: నశర గి తతి ‘i hia 

క॥ సంగయదేవుండు సద్గురు 

భంగిం జనుదెంచి యిట్లు బగవది, చచి 

నం గలిపికోనుట కచ్చటి 

జంగమసంఘంబు నంఠసం “౦%. {2 

గ ॥| లింగతూర్యంబులునింగి.జెల,౦గ ౫; 

బుషృవ్ళ సులు మీద, కొత్ శ 4 

గో యని భ కనికా యం లాగ” 

“ఘు యనుకీ రసల గ! శ eo 

జయజయరావముల్ సందడి We WON 

విని  కుల[కేకకల్ వెలను నం; 

యాదిగా( గలభము అతిమువషు”, 414 



బసవవురాణఘు 

త్తే 

తే॥ 

4 

ద 

బలికి రీరీతి బండారుబసవ కును 

గలవే సరసితిలయీదిక లన నెందు 
౧6 

భ క్రహితబుధ్ధి మ ర్యరూపంబు దాల్చి 

నిజవదబంద యేకమై నెగ డె(గాక॥ 

గాలిలోనన సుడిగాలి నా |బభవించి 

గాలిలో వెండియ( గలసినట్టు 

జలములో వడగండ్లు సంభవం బంది త 

ప్రలములో నన మణీ సమయునట్లు 

జలధిలో- దర(గలు పొడమి [కమ్మజంగ నా 

జలధిలో నేకమె పరగునట్టు 

నుడువీథి యందవిద్యుల్లత జనియించి 

యుడువీధియంద తా నడ (గునట్టు॥ 

భు చాడ కృపాక కీ సంభవించి 

సదురూరుక్ళపాభూతి( జూల మెజిసి 

రుస్వామ గర్భవ్మిశాంతి నిపుడు 
ణి 

తదతుం డయ్యె లింగత త్వంబునందు॥ 
౧ జీ 

కొవున దేశీ కేం దపదకంజములజా నెలకొల్పినట్టి భ 

కావళి హృత్పయోజముల .నాబసవయ్య తొలంగ కప్పుడు 
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గోనల = గోనెసంచుల 

లుంగయు = వస్త్రభారము 



కం, 

కం, 

కం. 

47 

48 

ial 

124 

129 

139 

140 

141 

143 

142 

148 

144 

1959 

మే 

179 

198 

122 

129 

187 

148 

149 

10 

నలినలి = సంతసించి 

నిశాలు = రాశసుడు, దిమ్మరి 

గొడగరికి. = మాదిగవా(డు 

బాడబు = (వాహ్మబుడు 

జడిముడి = జంగము 

మువ్వెట్లుం = పరిచర్యను 

వందుచు = దు!భించుచు 

ఓసరిల్ల = తొలగి, ఆపసరల్లు 

నక్కులు = బంగారుదిళలు 

పరికలు = ఎద్దుపె వేయు సలు, సంచులు, 

బరువు ధాన్యపు ఘూటలు 

ఓలిం = వరుసగ 

ఉముక = పొట్టు 

నూలొ_న్న = &ప్పుకొన్న 

హేశి _ ఆయుధము 

హేళి = సూర్యుడు 

జనుర్దాల = పుట్టినవి 

గులుకరింవ = రంజింవంజయు, రోషము 

(గాల = ఓప్పునట్లు 

(గక(దల = మిక్కి లికదిలు 

సౌరది = క్రమము 

బూమేలిపి = మారుచేషము 

[పామిడిమె = (కూరురాలు 

మేడినడు = అజ్ఞాత వడు 

వేడబములు . మాయలు 

అస్నున = వరవళములో 

[పోదియు = పోషించియు 

(నౌ) ఒడికముగను = ఉపాయముతో 



ర లై 2 లూ భా 

218 

11 

ఒడీసీ = లేకుండ, బడి నెగడ్డ 

అంకిలిలేక _ కలతలేకుండ 

జోక = బాగుగా 

దుండి = ఐలిసీస 

నలి౯ = అత్యంతము 

నలువున = నేర్పున 
జుణీగ౯ = దాగెను 

జమిలిగా = జంటగా 

తెమలక _ చలించక, ఎటుతేలక 

ఆవసథము - నివాసగృహము, గూడు 

(గేణి సేయగ, = పరిహాసముదేయగం 

అంకి(పుచు _ ఆడించు, ఊల్తసీల్లు, జళిపించు 

చిట్టకంబులు = శృంగార పు చేష్టలు 

తనవడి - చల్ర(బడు 

పడ వనికాడు = తీర్చుకాడు దార్పుకాడు 

పెడక్కచ్చ = కత్రివెనుకధాగము (పిడి) 
(కేవ = పక్కన 

కీలిత = కట్టబడిన 

సాధ్యసుడు = భయముగలవా(డు 

సుక్రి_ = స్రీ, పిక్క, స్పర్శము, దుఃఖించి. 

ముడుతపడు, తగ్గు, చింతించు, వెనుదీయు 

సుకనాసి = సుఖముగానుండువా(డు 

బెగడి - భయపడి 

ఆలవట్రముల్ = విసనగజ్లలు 

మచ్చరికింప = ద్వేషము 

వ్యాపృతి = ద్వాస్టునిలీలన్ 

వేరిగట్టి = విరోధము 

కసిమసంగు = విజ్బంభించు 
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వ, 248 ఆయరి = కందాయము 

నెరపరికంబు = పృ త్తిరపందునేర్సు 

కం. 249 స్మయము =ఆహంకారము, గర్వము, ఆశ్వ ర్ఞోము 

చం. 2 నగి ఆరడిపుద్చిన = ఉత్సాహవరి చిన 

చే, 207 నెెయపాలై న = కో, "లమ ల 

కం. రగ చిగిచి . డినమాడిం, గంగి 

4, 21 ఒచ్నము = అవమానము 

గలి అ గుొవెం మతిం, గెట 
ఇ) ఇ జో జ! 

తే, 26 ఒఅిస్పలు .: గొండగ్యము, 

గొణీగె ౨ అన్న ష్షముగా మాటాతుంట 
ఇ Ca 

కం. 47 కౌగాములు = యురాయు కములు 

వ. ర్గ్రి కుం చకోల = నుంచిని 

డి, (4 తెవ్యక = చక, ఇ, కొందర ము, తట్ 

కం. 71 ఉలసిలె = నంతోపించు, + పకాకించు, విషిసించు 
గా 1 + 

తే, 83 మిర్చ = రెండు 5.0చములు 

ఆ 109 బేగ్ అకు 

తె 1925 ణి సీతం ఇమం పెడ 

కం, 129 (పావశి = జ పించు 

చం 180 సొలయంగి =వె రగుయము భొందుట 



CG} 

కం, 

cm 

కం. 

id& 

146 

187 

190 

193 

194 

[కీ 

సొబా = శ|తువు 

బేటెత్తె = మట్టిపెడ్డలు, మట్టిపెళ్ళలు 
వీ(కమె = పరాక్రమము, ఉత్సాహము, 

విజృంభథణము, గర్వము, ఏఢము 

వడయు = పొందు 

"పెడ వేళ = వెనుకటి వేళ 

చిలి = చిన్న 

చెరలు = విహరించు, వ్యాపిరిచు 

తోము = యుద్దము 

బసవవురాణము 6 వ ఆశ్వాసము 

201 

207 

208 

218 

220 

221 

222 

221 

230 

181 

242 

246 

291 

296 

వెడవంత _ వికృతము, నది 

తుళ్ళడంగి = గర్యముతగ్న 

యాజుషీయమార్గంబు = యజు రే్యేద ములో చెప్పబడి 

నటుగా 
౧ 

దజియంగ = సమీపింపగా 

తొడసూడు _ ఊరువు 

వెడ(ద = వికాల మైన 

అరివొ త్ర = కప్పము, చక్రము, క్రతువు 

తమకపు = సం భమము 

దీట్లార్చి = థీ ఘముగా 

దండు = సమూహము 

అస్పీత = చరచు 

గడి - ఎల 
౧ 

కళ్ళు = నేతములు 

కందర = కందుకము 



జూ బా 

క్షే 

261 గాడనేసీ = సంచయముజేనీ 

ఆడీయాలంబు = గఏరుత్తు 

2€4 ఒగిని = (క్రమమున 

269 ఆలంటనల్లంట = (పసిద్దినితెలుపు 
op) లు ధి 

264 దొనలది = అమ్ములపొది, కొండ మీదిసీ టివల్లము 

లావుకలు = ఒకప్ 

రీర = దైర్యము 

271 దంతశఠ = పులిచింత, నిమ్మ, వెలగ, చింత, 

నారదము 

కొండాడు = రాపిడి, మనరుగపి 

275 పెరియలుగు = పెద్ద 

బఖస:.,పురాణము - 9న పచిములు 

వీలవిలపోవు _ అతిశయించు 

నేడ,_కాడు జ పీటుడు 

అతులు = అల్బ్చులు, దుర్బలులు 

దారవోకుండ = వర్ష ముగాకుండి 

కొ త్తడి = పత్మివతలు 
ఎరిప్పు = బాధ 

జంగమలింగము = చరలీంగము 

అఅకువ = తక్కువ 

ఇల = ఇచట 

పొ(గెము ఇ (పథ, పొంకము 

అగపడి =లోనయి 

మఅపడ్డ = మటు(గుపడ్డ, తోర్మూరయిస 

(కొటిమాలలు = కర్మపాళ బద్ధుల్రన సడులు 



(తాటికీ = కర్మపాశమునకు 

పశ కవాదము = వ్యర్థవాదము 

మండుదు = [బతుకుదురు 
కన్నాకు = మిన్న 

పరస = యాత్రికులు 

ఒడయలు = మా హెళ్వర్లు 

బయలు = హాన్యము 

జెంగులు = నీచులు 

ఏట = గొట్టె 

ఏతరి = దుర్నియపరుడు 

ముక్కుస = మూ(డుకుంచాలు 

సపెతీకలు = గోనెమూటలు 

ఆడ బాల = వంటవా(డు 

వెండీడు = బొమ్మ లాడించువాడు 

సుంకీడు - పన్ను వసూలుచేయు వా(డు 

హేశగీడు = కభలు చెప్పువాడు 

కీలారి = పసులకావరి 

పడవలి - మేలుజాతివస్త్రము 

బలహుడు = బళ్నాణరాజు 
ళా 

గణము = (పమధగణులు, మా హేశ్వరులు 

(పస్తవం = సందర్భము 

తూపాడ్యడండవ = ఉమ్మి వేయగనే (నోటితో ఊబిగా' 
తొంగిళ్ళు = తోడ ల'పెబాగము 

సితగుండు = మంకుబిడ్డడు 

ఒడరునకు = ఈశ్వరునకు 

గట్టిగొల్జ = తటుగుడు 

జడంగనో = తెల్లగాదోచునో 

స్రొడండు = పోవుదమ్ము 



1h 

ఎడమడుగు = జ షమృము 

గోద = వృషభము (నంది) 

అదువరి = చుట్టుగోడ, వ్యపము 

నిక్కల = వెంటనే యశువవమునకువచ్చు ల 

వెడ్డువెట్టి = ఆక పెట్టి, వంచించి 

గొరగలు = ఫక్షులు 

పాద్శొటు = సాలెగూడు 

వరిచ్చేది = చంప్కు*దీ 

విగుర్వుణము అ మేరిమీ నషి 

గామిడి = గోడు 

గొణలుపడము = కంబళి 

ఇబ్బంది = అకాని 
“a 

బో నో ఇ wile ఖా ॥ మణుగుల. = శ దని", బటల 

బులుసంతనము = గంగు వంపు యము 

అంకకా(డు = వాదనమునకు తీకొనువాడు 

క్షణము = భోజ కార్భమెజేసి?, పార్ధ వెయ 

తవరాజు = తపసీ 

కడయింటిపొడ్పవ = వ్యామాహముగల సీంనొ 

పువ్వులవడుగు = పూజారిబాలడు 

కింగాణ సేయు = సరుకు శీయు 

పశువరించు = బాధించు, వధించు 
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సూనెగాడు = హంతుకుడ్తు 

సంబవులు = చెప్పులు 

వాలంబు = వాడిక త్రి (వాలు-ఆందబు) 

పంచము[దలు = భస్మము, కంథ, దండము, కమండలము, భీజుపాత 

శాసనధరులు = భన్మరు[దాఇాది శవలాంఛనధారులు 

జడతలు = జడలుగట్టినతల 

ఒమ్మదు = సరిపడదు 

అంగదొచా = ఉత్సాహముతో 

నంజుదు రె = వెనుకాడుదురే 

అఅగొడ్జెతలము = పీంకము, దైర్యము 

కలి కచు(డు = ఇం ద జాలికుడు 

ఇరుస = రెండు కుంచములు 

బుడిబఘ్మవోప్పు = అబ్బురపడు, భయపడు 

లింగావనరము = శివపూజ, భోజనము (వైష్టవులలో సాపాటు శబ్దము 

ఆలంటు = అఒద్దము 

మేడెమువొడువ = యుద్ధము *య 

ఇక్క. ౦టితో = రెండుకన్నులతో 

కుతగులు = కుచ్చితులు 

[హయ = డదుటు 
గా ౧ 

రసమాలు - కలు 



పాణసి = చండాలస్ట్రీ 

ఉలిపిజంగత = నీచురాలగుమా్, ప 

దేవళకులు = తేంబచిలు 

ఏను(గుపన్ను జా ఏను[(ుపెగటు బె." చి 
జ జస 

మడిగూటివృ ఛ = [పనాదిముగాను టి హావ 
జ ¥Y; 

Cel ఇంగ wy + ళీ 4 బడిగలు = పందికొకష్కుల(జంపుట ర్న డి, 59 తటే 
య ఫా 

జచ్చినవా;గు. 

వదువ; మొలను _ చవ్యణగ్ షమ ఉం 

సోడము = నాసామూలము 

తవరాజము _ తటరసిందనండి సి వంశి ది 4 సా జ 

శ పొట్టపౌర్వు = మిక్సి. ది రరువ 
శ 

జాగ ఇ ౮ 

కాటం = సలనగిగా సు 
(౧ 



ఓం 

అంధ పద్ ఏరథవ ధర్మ (గంథమాఐ 

il. 

పాదరావాదు = 500 027 (ఆం. (ప.) 

ఆమృత అపార్టుమెంటు (ప్రభాత్ టాకీసు) వెనుక భాగము 

గది సంఖ్య 10 మరియు 11 గలవి. 

కీరా వ సాహిత్య భాంశారు 
యూ 

(గంథముల సూచి (పక రన 

వీరశైవ భావ ధర్మ గీతికలు (నూతన ఫక్కీలో తెలుగు, కన్నడ, టా 
షిందీ _ సంస్కృతముల గేయాలున్నవి) 15.00 

శ్రీ బసవేశ్వర త త్ర్యములు సంపాదకీయ వ్యాసములు 5.00 

వీరశైవ ధర్మాణ్వేషణము (కన్నడకు దెనుగు సేత) 3_00 

నేనెవరు? (ఏరశ్రైవ సమాజోద్యమము, జి॥ మెదక్) ల.(10 

(గంథకర్ర టీవిత చరిత 1వ భాగము 

రత్న |తయము (నీతిబోధ క వ్యాసాలు) గ 00 

మహాజ్ఞాని చెన్న బసవన్న (కన్నడకు దెనుగు సేత) 2.90 

అల్థమ (పభువిజయము (నాటిక | 

ఏరవిరాగిణి అక్కమహాదేవి నాటిక | 15. 0 

(పతిజ్ఞా పూరి (నాటిక) | 

షష్టిపూ ర్రి విశేష సంచిక, ఇందులో పె నాటికలు మరియు 

శ్ర బసవేళ్ళర కన్నడ వచనములకు దెనుగు సేత మరియు 
సూక్తి సుధా సంస్కృత శ్రోకములకు దెనుగు సేత. 18.00 
ఇష్ష లింగార్చ నావిధిః. (సంక్షి పము మరియు విశషోపచారము 

లతో నున్నది) b.00 
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13. జగోదురు శ్రీ 
fr 

(ఇది వచన కొ 

4 

ఇర జ్ 

cD (ఇ) uy 

స్ UN ణ్ చ ర్క షె గె ను ' క ( ' 14. పాచిన ఏరశై వము వీనిని “వస వులంద కు తన గ అడవ 
గ * 

న Tw jw wu . న! ॥ 
వలసె*వి. wold ఇ Wel, వచ ల” స క ఓ చుట 

కి ఢా 

15. వీర? వులాచ,౦దదని' సూచనల వతం 1-00 
11. డీరశెపుల గత నూ శ వఓమ: 4.00 

17. ఆగ దురు పెంభాపాగా: య్ గరం, > స 4న ప గ చల) 1న 00 

18, gu వు హితము (లలన ౧) ఉంద. wh ఆంచి “WON 

రిదాహోది వరణాగంతరము ఇగ సమంగా మౌ డి 

జ్యోతిష ముహూర్తములు య! న ప, ముల న్. 1.00 
19. గొంథక ర్త జీవిత చర్మీత శవ భాగము 40.00 
20. (గంధక ర్ర జీవిత చరిత్ర కవ భాగము 40.00 

21, ఆంధ వదేశ వీర మ హోర nO LR ౨ 

నియమావళి (బై లాను) 1.00 

22. వీరశెవ పురోహితుల హరు, జావా వలా 3.00 

LF 

టు ఇ" ఆ ఇవి గాకుండ : జగద్గురు శ్రీ రేనాటి వతిచార్య కు వంక యు శ్రీ బస 

వేళ రల వారీ పటములు, (శేష్టమెన ఓభూతుంగలు, సంగమ, శివ నూత 
ములు (8వ దారములు) యొదలన గవి ఇవు అ టి వం దాం రబడ 
లందరు ఆభిమానంతో సెపు గణబరచ నిద వనన, (sami) నీగాని 

ఆథ వాస్య యముగా వచ్చిగానె ఉచిత చెల foe, 

గలు, 



జననము : 16_7_1925 

తండి జ శ్రీ పి యం. వీరయ్యగారు 

తలి : శ్రీమతి పి. యం. నాగమగారు 
భా 

మీ! 

విదాాభాగసము : శండర సంస, నత కాలే, యాదగ వి, 
వి జ ల 

వెలా నుల*రా టక్ ప బెల్ల నుల్బుర్లి (రర్నా | దేశ మ 

యోగర్టతలు వ సంన్భృతమున 'తీర్ది (కలకత్తా) “భాషా 

(పవీణ” సంస్కృతము “మెం ఓ.ఎల్ 

వెలుంగు ఉస్మానియా యూప, హింగీ 
గ 

“భూషణ” క్స్నడి “జా”, 

శ్రీ షడవరి (గొల్హాళప్ప్ర) మహాస్వాములవారి యన్నుగహపు శిష్యుడు 

మరియు న్యాయ, వేడాంత, సాంఖ్య యోగ, మీమాంసకాస్త్ర పారంగిడులైన 

శ్రీ సామి విరూపాజునంద మహోగి *ఇములవారు కొడంగలుగారి పయశిషు ష్యుడు 

“సాహిత్యాలంకార” ఫీరుదాంకితులు వీర మహేశ్వర ఘహాళవాధి కులు (గా 

ఖో 

“ఏర 2 వత తగ | పకాళశిర” ష్కతిర సంపాదకులు. మరియు 

జన్మభూమి: మెదకజిలా ఆందోల్ తాలూకాయంవలి జోగిపేట 
0 

"పెదమఠము. 
ళు 

వ్య తః అంస్కృృృతాందద సనియం పండితుడు, ఎయైెసు చంచల్ గూడ 
హో నో ల జీ చౌ a నా స్ స 

| మతం rn’ C58, ర రాబాడి, ఆం ఫ్ [వదే* . 
పష 

ఖో 

టా. ఇాళా + 

ల పీక్ 7 వొ | 

(రా 

లల నాన 1. 0 ల న చంక గవర ఫలమని వాతా భన ల ఇంతున కం ఖా అ గాత ఇదో ఈ వాన 

* 

ళం. 20. చెం. ? I 508, చప్ప బారి, Hyd. 
Ly 


